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WSTĘP 
 
Nie ma wątpliwości, Ŝe świat się zmienia, a zachowania konsumentów ewo-

luują w zawrotnym tempie. Zdecydowanie wzrasta ranga konsumenta  
i zauwaŜa się ukierunkowanie właśnie na niego wszelkich działań w celu za-
pewnienia mu maksimum satysfakcji. Zachowania nabywców powinny być 
źródłem pomysłów na produkty oraz podstawą kształtowania i weryfikacji de-
cyzji rynkowych. Z tego powodu bardzo istotna jest analiza zachowań nabyw-
ców, gdyŜ dzięki niej moŜna skuteczniej budować relacje oraz kreować sku-
teczne komunikaty marketingowe. Przedsiębiorstwa coraz częściej muszą za-
biegać o nabywców swoich produktów, stosując róŜnorodne metody pozyski-
wania klientów. Walka o nabywcę staje się coraz bardziej wyszukana, analiza 
zachowań konsumentów bardziej szczegółowa, poniewaŜ wiele podmiotów 
właśnie w tym aspekcie działań marketingowych upatruje moŜliwości sukcesów 
na konkurencyjnym rynku. 

W niniejszej publikacji zaakcentowano znaczenie konsumenta jako istotne-
go uczestnika rynku oraz odbiorcy komunikatów marketingowych. Nie zabrakło 
teŜ zagadnień dotyczących porównania zachowań młodych i starszych konsu-
mentów. Podkreślono równieŜ trendy w zachowaniach nabywców, w tym zmia-
ny w komunikowaniu się z nimi. Zeszyt składa się z czterech części: 

1. Kierunki zmian w zachowaniach konsumentów. 
2. Konsument jako uczestnik rynku. 
3. Konsument jako odbiorca komunikatów marketingowych. 
4. Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku. 
Autorzy publikacji podejmują, z jednej strony, róŜnorodne tematy dotyczą-

ce przyszłości marketingu, zaś z drugiej – skupiają się na konsumencie, co 
przyczynia się do tego, Ŝe prezentowana publikacja moŜe być przydatna dla 
szerokiego grona odbiorców. RozwaŜania teoretyczne i wyniki badań prezentu-
ją autorzy z licznych ośrodków akademickich Polski. Publikacje autorów sta-
nowią 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. 

 
GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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RE-GENERACJA JAKO MEGATREND  
W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW  
– CZY POLACY SĄ NA NIĄ GOTOWI? 

 
 
 
Streszczenie 

Globalny kryzys ostatnich lat ma powaŜne konsekwencje, widoczne m.in. w sferze postaw 
konsumentów i ich zachowań rynkowych. Szeroki trend kulturowy, którego swoistym wyzwala-
czem był właśnie kryzys, jest określany na Zachodzie jako re-generacja. Jego liczne przejawy 
obejmują m.in. odwrót od nadkonsumpcji, poszukiwanie oszczędności, dąŜenie do prostoty, 
zaangaŜowanie w ekokonsumpcję. Większa odpowiedzialność za podejmowane decyzje, rosnąca 
świadomość konsekwencji własnych zachowań i zapotrzebowanie na nowy styl Ŝycia wydają się 
zapowiadać faktyczne, głębokie przemiany w postawach zachodnich konsumentów. W artykule 
zaprezentowano przyczyny, przejawy i implikacje re-generacji. Jest on jednocześnie próbą odpo-
wiedzi na pytanie, czy ów trend ma szansę ujawnić się w zachowaniach polskich konsumentów – 
co mu sprzyja, a co utrudnia występowanie podobnych zmian w postępowaniu Polaków.  

Słowa kluczowe: kryzys, trendy w zachowaniach konsumentów, re-generacja, konsumpcjonizm 

Wprowadzenie  

W ostatnich latach podmioty rynkowe niemal na całym świecie stanęły  
w obliczu recesji, która okazała się na tyle głęboka, Ŝe nazywana jest „wielką”. 
Jednak to nie nazwa, a dotkliwe przejawy kryzysu wywołują problemy,  
z którymi uporać się muszą organizacje, a przede wszystkim indywidualni kon-
sumenci. Bezrobocie, wzrost inflacji, zamroŜenie lub spadek płac, obniŜenie 
wartości posiadanego majątku, trudności ze spłatą zobowiązań finansowych, 
kłopoty z uzyskaniem kredytów – to typowe konsekwencje recesji, jakie doty-

                                                 
1 aleksandra.burgiel@ue.katowice.pl. 
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kają konsumentów i zmuszają ich do wdroŜenia strategii adaptacyjnych. Wyda-
je się jednak, Ŝe tym razem zmiany objęły nie tylko konkretne decyzje pewnych 
grup nabywców, ale sposób myślenia, postawy, aspiracje i ogólną orientację 
Ŝyciową większości konsumentów, miały więc miejsce przekształcenia bardziej 
trwałe i o znacznie szerszym zasięgu. CzyŜby kryzys w ciągu zaledwie 2–3 lat 
doprowadził do tego, co próbowali osiągnąć i do czego nawoływali krytycy 
konsumpcjonizmu i obrońcy środowiska naturalnego od kilku dekad? Celem 
opracowania jest próba odpowiedzi na to pytanie poprzez prezentację genezy 
i przejawów zmian w postępowaniu współczesnych konsumentów, przy 
uwzględnieniu specyfiki zachowań zachodnich i polskich nabywców. 

Tło i geneza zmian w zachowaniach konsumentów na początku XXI wieku 

Społeczeństwo konsumpcyjne, konsumpcja masowa i konsumpcjonizm by-
ły wielokrotnie opisywane i poddawane krytyce2. Destrukcyjne konsekwencje 
hiperkonsumpcji dla ludzkiej duchowości, zdrowia fizycznego i psychicznego, 
relacji społecznych, a takŜe dla środowiska naturalnego i przyszłości naszej 
planety są od dawna przedmiotem dysput o charakterze naukowym, społecz-
nym, religijnym i politycznym, a takŜe podstawą argumentacji róŜnorodnych 
organizacji i ruchów nawołujących do powstrzymania błędnego koła kupowania 
i wyrzucania oraz wdroŜenia zasad zrównowaŜonego rozwoju. Krytyków społe-
czeństwa konsumpcyjnego, szczególnie w wydaniu amerykańskim, jest tak 
wielu, Ŝe nie sposób ich wymienić3.  

Tymczasem raporty i płynące z nich ostrzeŜenia dotyczące złego stanu śro-
dowiska, negatywnych zmian klimatycznych i wyczerpywania się zasobów 
naturalnych4 były i nadal są traktowane równie powaŜnie co fabuła filmów ka-

                                                 
2 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa 

2006; B. Mróz, Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, 
w: Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009; A. Borowska, 
Społeczeństwo konsumpcyjne – charakterystyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, 
Ekonomia i Zarządzanie, Zeszyt 14, Białystok 2009, s. 7–17; W. Wątroba, Społeczeństwo kon-
sumpcyjne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009; F. Bylok, Konsumpcja w Polsce 
i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005. 

3 Do grona przeciwników konsumpcjonizmu zalicza się najczęściej J. Baudrillarda, Z. Bauma-
na, J. Schor, G. Ritzera, B. Barbera, R.H. Franka. W Polsce wypowiadają się na ten temat m.in. 
M. Golka, T. Szlendak, P. Pietrowicz, B. Mróz.  

4 Druzgocący raport w sprawie zmian klimatu, http://wiadomosci.onet.pl/nauka/druzgocacy-
raport-w-sprawie-zmian-klimatu/ps862 (4.11.2012); raporty dostępne na stronie Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change: www.ipcc.ch; Sustainable consumption facts & trends: From 
a business perspective, World Business Council for Sustainable Development, Brussels 2008, 
www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=142&nosearchcontextkey=true 
(3.02.2013). 
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tastroficznych, takich jak „Pojutrze”5. Konsumenci, choć w sondaŜach często 
potwierdzają troskę o środowisko i deklarują gotowość wprowadzenia zmian 
swoich zachowań, faktycznie rzadko ich dokonują, szczególnie jeśli bycie 
„eko” wiąŜe się z wysiłkiem czy dodatkowym kosztem6. Postulaty Greenpe-
ace’u, idee LOHAS7, Voluntary Simplicity8 czy ruch Slow9 nie pojawiły się 
wczoraj, a jednak dotychczas ich zwolennicy stanowili margines populacji i byli 
postrzegani raczej jako fanatycy i dziwacy, a nie osoby wolne od typowych 
objawów konsumpcjonizmu.  

Dlaczego zatem konsumenci, tak ostro krytykowani za swoją niefrasobli-
wość i rozrzutność i tak szeroko namawiani do ograniczeń, nie byli gotowi do-
konać zmian w swoich zachowaniach? Przyczyn ludzkiej skłonności do nad-
konsumpcji jest tak wiele jak jej przejawów i z podobną częstotliwością są ana-
lizowane w obrębie róŜnych dyscyplin. Konsumpcja w XX w. stała się wyra-

                                                 
5 „Day After Tomorrow” z 2004 r. 
6 Wyniki badań przeprowadzonych w 2007 r. przez firmę McKinsey wśród 7751 konsumentów 

z Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Wielkiej Brytanii i USA potwierdziły, Ŝe choć 
87% badanych martwiło się o środowiskowe i społeczne konsekwencje swoich decyzji nabyw-
czych, tylko 1/3 była skłonna płacić więcej za produkty eko, a zaledwie 21% faktycznie takie 
nabywało. S.M.J. Bonini, G. Hintz, L.T. Mendonca, Addressing consumer concerns about climate 
change, „The McKinsey Quarterly”, March 2008, www.mckinseyquarterly.com (2.02.2013); 
Sustainable consumption facts & trends…, s. 17. 

7 LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) – koncepcja zdrowego stylu Ŝycia i respek-
towania zasad zrównowaŜonego rozwoju, która opiera się na łączeniu poszanowania środowiska 
naturalnego z odpowiedzialnym korzystaniem ze zdobyczy współczesnego świata. 
www.lohas.org.pl (3.02.2013). 

8 Voluntary Simplicity (Simple Life, dobrowolna prostota) – styl Ŝycia, który odrzuca kon-
sumpcjonizm i materializm, a propaguje spowolnienie, prostotę, ograniczenie potrzeb i sposobów 
ich zaspokajania, minimalizowanie wydatków na dobra i usługi konsumpcyjne oraz poświęcanie 
coraz większej ilości czasu i energii na wykorzystanie niematerialnych źródeł satysfakcji i speł-
nienia. Koncepcja ta, zapoczątkowana w latach 70. XX w., wynika z przekonania, Ŝe konsump-
cyjny styl Ŝycia zachodnich społeczeństw przyczynia się do degradacji planety, jest nieetyczny 
w obliczu wielu problemów i niezaspokojonych potrzeb ludzkości, a konsumpcja i gromadzenie 
rzeczy materialnych nie są i nie mogą być sensem ludzkiego Ŝycia. D. Elgin, A. Mitchell, Volun-
tary Simplicity, „Co-Evolution Quarterly”, Summer 1977, www.duaneelgin.com/wp-content/ 
uploads/2010/11/voluntary_simplicity.pdf (3.02.2013).  

9 Slow Life – ogólnoświatowy ruch, którego celem jest zachowanie równowagi pomiędzy natu-
ralnymi potrzebami człowieka a tym, co wymusza postęp cywilizacyjny. Slow Life jest rozsze-
rzeniem idei Slow Food, która zrodziła się we Włoszech w 1986 r. i zakłada spoŜywanie zdrowej, 
naturalnej, nieprzetworzonej Ŝywności, wytwarzanej przez lokalnych producentów. Popularyzacja 
idei Slow Food doprowadziła do narodzin ruchu Slow Life, który proponuje ogólnie zdrowy dla 
duszy i ciała sposób Ŝycia, a w tym takie działania, jak: segregacja odpadów, racjonalne zuŜywa-
nie energii, kupowanie produktów z logo „eco friendly”, alternatywne metody edukacji (slow 
school) i wypoczynku (slow travel), sprawiedliwy handel itp. B. Wałach, Don’t worry, be SLOW, 
DEON.pl, www.deon.pl/inteligentne-zycie/obiektyw/art,33,dont-worry-be-slow.html (3.01.2013); 
C. Honore, W poszukiwaniu Ŝółwia, „Wysokie Obcasy” 2012, nr 22 (677), s. 40–44; 
www.projekty.mlawa.pl/index.php?idg=6&idr=14&idw=20 (4.01.2013). 
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zem wolności, narzędziem władzy, źródłem spełnienia. Jak pisze A. Lewicka- 
-Strzałecka, dobrobyt mierzy się obecnie poziomem konsumpcji, radość Ŝycia – 
jej róŜnorodnością, a sukces – sprawnością radzenia sobie w sferze zakupu dóbr 
konsumpcyjnych10. Podkreśla się równieŜ, Ŝe konsumpcja jest głównym wy-
znacznikiem statusu społecznego11, a ten jest odwiecznym przedmiotem ludz-
kiego poŜądania i kryje się za niemal kaŜdą aktywnością w obszarze zachowań 
konsumpcyjnych. Ludzie od zawsze porównują się z innymi, naśladują innych 
i często dąŜą nie tylko do tego, aby utrzymać dotychczasową pozycję w waŜ-
nych dla nich grupach, ale i do tego, aby ją poprawić12. Prześcigając innych – 
chcą zyskać wyŜszy status, czego efektem, zamiast większej satysfakcji i szczę-
ścia13, jest jedynie poddanie się kieratowi pozycjonalnemu i „konsumpcyjny 
wyścig zbrojeń”14. Te ostatnie zjawiska wynikają równieŜ z faktu, Ŝe od czasu 
II wojny światowej zmieniły się punkty odniesienia wykorzystywane przez 
konsumentów w porównaniach społecznych. W połowie XX w. amerykańscy 
konsumenci, określając swoje aspiracje i wzory konsumpcyjne, przyjmowali za 
punkt odniesienia głównie sąsiadów, osoby o zbliŜonym poziomie zamoŜności 
i dąŜyli do tego, aby „dotrzymać kroku Jonesom”15. Tymczasem koniec ubie-
głego wieku przyniósł zmiany w tym zakresie. W swojej krytyce społeczeństwa 
amerykańskiego J. Schor dowodzi, Ŝe punktem odniesienia dla Amerykanów, 
zamiast przeciętnych Jonesów, stali się Gatesowie – 20% najzamoŜniejszych 
gospodarstw domowych16, których sukces konsumpcyjny doskonale udokumen-
towały massmedia. NadąŜanie za takim wzorem było niemoŜliwe bez zaciąga-
nia kredytów, a jednocześnie uruchomiło spiralę hiperkonsumpcji. 

                                                 
10 A. Lewicka-Strzałecka: Konsumeryzm versus konsumeryzm. „ANNALES. Etyka w Ŝyciu go-

spodarczym” 2003, nr 6, s. 133. 
11 J. Baudrillard, Społeczeństwo… 
12 Do najbardziej znanych badaczy analizujących rolę porównań społecznych w kształtowaniu 

konsumpcji naleŜą m.in. Th. Veblen, J.S. Duesenberry (twórca hipotezy dochodu względnego),  
F. Hirsch, R.H. Frank, J. Schor. 

13 Odnosi się do tego m.in. paradoks Easterlina. R. Easterlin, Will raising the incomes of all in-
crease the happiness of all?, „Journal of Economic Behavior and Organization” 1995, Vol. 27,  
s. 35–47. 

14 Opis czterech typów kieratów (pozycyjonalnego, hedonistycznego, wielu opcji oraz oszczę-
dzania czasu) w: M. Binswanger, Why does income growth fail to make us happier? Searching for 
the treadmills behind the paradox of happiness, „The Journal of Socio-Economics” 2006, No. 35, 
s. 366–381. Natomiast istnienie konsumpcyjnego wyścigu zbrojeń podkreśla R.H. Frank, m.in.  
w: The demand for unobservable and other nonpositional goods, „The American Economic Re-
view” 1985, Vol. 75, s. 101–116. 

15 Powiedzenie keeping up with the Joneses spopularyzował J.S. Duesenberry.  
16 L. Uchitelle, Keeping up with the Gateses?, http://www.phoenix.liu.edu/~uroy/eco54/ 

histlist/schor1.htm (25.01.2013). 
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Te i inne przyczyny trwania przy konsumpcyjnym stylu Ŝycia da się zasad-
niczo sprowadzić do jednej, a mianowicie do ludzkiej natury. Ludzie po prostu 
nie chcą i nie lubią się ograniczać, jeśli nie muszą. Nie chcą być gorsi, jeśli 
mogą być lepsi, nie chcą wybierać trudnej drogi wyrzeczeń, jeśli istnieje ła-
twiejsza – droga korzystania z tego, co jest dostępne, a co czyni Ŝycie wygod-
niejszym i przyjemniejszym (nawet jeśli są to tylko pozory). Niewielu ludzi jest 
w stanie świadomie oprzeć się pokusom dzisiejszego świata, „syrenim nawoły-
waniom” reklam i kolorowym towarom, które wabią z okien i półek sklepo-
wych. Dlatego dopiero sytuacja przymusu czy konieczności Ŝyciowej, nakłada-
jącej istotne i trwałe ograniczenia na zdolności nabywcze, moŜe zmienić za-
chowania konsumentów17. Natomiast utrwalenie tych zmian postępowania 
i realne przekształcenie mentalności, postaw oraz aspiracji szerszych rzesz kon-
sumentów wymagają juŜ zdarzeń dramatycznych – takich, jakie zmieniają ate-
istę w gorliwego wyznawcę (i odwrotnie).  

NaleŜy przyznać, Ŝe ani dysputy moralistów, porównujących konsumpcję 
w krajach I i III świata, ani protesty organizacji ekologicznych czy kolejne ra-
porty o zatrwaŜającym stanie środowiska takim wydarzeniem nie były. Nie 
zdołały bowiem wywołać tego, co zazwyczaj jest niezbędne do uruchomienia 
głębokich zmian, a mianowicie szoku. „Udało się” to dopiero recesji. Zaurocze-
ni wydawaniem pieniędzy (lub wręcz od niego uzaleŜnieni) zachodni konsu-
menci najwyraźniej potrzebowali wstrząsu wytrącającego ich z koleiny, którą 
podąŜali od dłuŜszego czasu – i kryzys stał się takim właśnie wstrząsem. Za-
działał jak katalizator, przyspieszając i rozszerzając zasięg zmian toczących się 
od pewnego czasu, jednak wciąŜ zbyt wolno. Zmusił nie tylko pojedynczych 
konsumentów, ale i całe społeczeństwa do zadumy nad beztroską wcześniej-
szych zachowań oraz do powaŜnego rozwaŜenia odmiennych wzorów kon-
sumpcji, a te proponuje właśnie trend: re-generacja. 

Re-generacja – jej istota i przejawy w krajach zachodnich 

Re-generacja jest megatrendem, który nie tylko składa się z kilku tendencji, 
ale równieŜ obejmuje wiele pokoleń18, w tym zarówno młodsze generacje X 
i Y, jak i tych, którzy najbardziej przyczynili się do kryzysu – baby boomers. 
Wszyscy przechodzą transformację z wielbicieli nadmiernej konsumpcji w spo-

                                                 
17 Znajduje to zresztą odzwierciedlenie w efekcie rygla. 
18 W nazwie tego trendu, zaproponowanej przez publicystę T. Friedmana, wykorzystano grę 

słów „generacja” i „regeneracja” oraz nawiązania do popularnego przedrostka re-, wykorzysty-
wanego m.in. w hasłach reduce, recycle, reuse. B. Frątczak-Rudnicka, Re-generacja: odwrót od 
hiperkonsumpcji, „Magazyn THINKTANK”, zima 2010/2011. 
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łeczeństwo konsumujące mniej, rozsądniej, lepiej, bo w istocie do tego właśnie 
sprowadza się re-generacja. Oznacza skromniejsze, prostsze, bardziej oszczędne 
i odpowiedzialne Ŝycie, a kaŜdy z tych ogólnych aspektów znajduje wyraz 
w bardzo konkretnych sposobach zachowań konsumentów, które moŜna ująć 
w szczegółowe trendy. Niektóre z nich są na tyle wyraźne, Ŝe mają odrębne 
nazwy.  

Konsumenci poszukują oszczędności, a ich priorytetami stały się gospodar-
ność i pragmatyzm. Do łask i szerokiego uŜycia wróciły takie pojęcia, jak 
skromność, solidność, trwałość, zaradność19, czego wyrazem jest m.in. fakt, Ŝe 
zachodni konsumenci coraz powszechniej majsterkują, zakładają przydomowe 
warzywniki, robią przetwory i gotują – zamiast jadać poza domem. Ta nowa 
hierarchia wartości ujawnia się w kilku subtrendach. Sprytny konsument (smart 
shopping) to wszechobecny trend postrecesyjny, który opisuje fakt, Ŝe nabywcy 
są ostroŜni i wraŜliwi na ceny, chcą teŜ umniejszyć rolę firm i marek, kontrolu-
jąc to, gdzie, jak, a przede wszystkim – co konsumują oraz co i od kogo kupu-
ją20. Konsumenci nie tylko uczą się Ŝyć bez luksusów, ale powszechnie wybie-
rają tańsze marki i warianty produktów. Nie oznacza to jednak, Ŝe rezygnują 
z jakości i korzystają wyłącznie z ofert w najniŜszej cenie – przeciwnie, chcą 
dokonywać korzystnych (optymalnych) wyborów, a najlepiej „ubić dobry inte-
res”. W związku z tym, rosnącym powodzeniem cieszą się kupony, marki wła-
sne i sklepy dyskontowe, a ich klienci nie tylko nie muszą ukrywać, Ŝe szukają 
dobrych okazji, ale coraz częściej chwalą się „złowieniem” czegoś ciekawego. 
Podobne poszukiwania stały się częścią stylu Ŝycia, a znalezienie „okazji” jest 
powodem do dumy (co podkreśla trend dealer-chick). „Sprytne” zachowania są 
społecznie akceptowane, budzą nawet podziw, co równieŜ skłania konsumen-
tów do wzajemnej wymiany doświadczeń21.  

W tym samym nurcie mieści się trend „dobrym bądź”, nakłaniający m.in. 
do dzielenia się z innymi i do troski o tych, którym gorzej się wiedzie, wzmoc-

                                                 
19 A. Grabowska, B. Frątczak-Rudnicka, Be smart. Zaradność i zdrowy rozsądek – reaktywa-

cja, www.4prm.com/wiedza/prezentacje/be_smart__zaradnosc_i_zdrowy_rozsadek___reakty 
wacj.html (4.02.2013). 

20 Co w trawie piszczy? Teczka Trendów 2012, www.marketing-news.pl/message.php? 
art=35644&utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_120816-newsletter 
(3.02.2013). 

21 A. Grabowska, B. Frątczak-Rudnicka, Be smart…; B. Frątczak-Rudnicka, Re-generacja…, 
B. Bohlen, S. Carlotti, L. Mihas, How the recession has changed US consumer behavior, „The 
McKinsey Quarterly”, December 2009, www.mckinseyquarterly.com (3.02.2013); MetLife study 
suggests new period of financial preparedness, „Health & Beauty Close – Up” z 28.10.2009, 
artykuł dostępny w bazie ProQuest. 
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niony oburzeniem na zachowania banków i rządów w obliczu recesji22. Konsu-
menci angaŜują się w róŜne społeczne inicjatywy, dzielą się nie tylko posiada-
nymi rzeczami i pieniędzmi, ale równieŜ swoim czasem, wiedzą i doświadcze-
niami, np. tworząc blogi i strony poradnikowe dotyczące sposobów ogranicza-
nia wydatków.  

DąŜenie do oszczędności ujawnia się równieŜ w kilku kluczowych postula-
tach, które od dawna reprezentują ogólny trend eko (eko2, supereko), ale po-
trzeba było recesji, aby wywołały one szerszy odzew społeczeństw. Kryzys 
wzmocnił oddziaływanie takich haseł, jak: reduce, recycle, reuse, rethink, re-
evaluate (redukuj, przetwarzaj, uŜyj ponownie, przemyśl, ponownie oszacuj) 
oraz upowszechnił modę na dekonsumpcję. Postulowane i realizowane obecnie 
redukcje dotyczą nie tylko zakupów, ale obejmują takŜe ograniczenie marno-
trawstwa, zuŜycia zasobów, szkód dla środowiska, a nawet zmniejszenie liczby 
składników wyrobu oraz funkcji oferowanych przez produkt. Źródłem istotnych 
oszczędności staje się bowiem wybór maksymalnie uproszczonych, podstawo-
wych wersji produktów, wolnych od ozdobników i zbędnych funkcji23, a więc 
równieŜ bardziej przyjaznych dla środowiska. RozwaŜnej ocenie niezbędności 
poszczególnych wydatków oraz dokładnym szacunkom kosztu zakupu i uŜyt-
kowania produktów towarzyszy teŜ maksymalne wykorzystywanie ich poten-
cjału – dłuŜsze uŜytkowanie, zwielokrotnione zastosowanie, naprawianie, od-
dawanie, czyli jak najdłuŜsze utrzymywanie przedmiotu w obiegu. WaŜnym 
proekologicznym aspektem re-generacji jest zatem zaawansowana forma recyc-
lingu, tzw. repurposing, czyli nadawanie rzeczom „drugiego Ŝycia” poprzez ich 
przetworzenie i wykreowanie dla nich nowej funkcjonalności, nowych zastoso-
wań24.  

Ta sama skłonność do przedłuŜania Ŝycia produktów jest istotą kolejnych 
trendów, obserwowanych od kilku lat, ale nasilających się od 2010 r. w reakcji 
na kryzys. Dobra niczyje (owner-less economy), odsprzedaŜ (recommerce), 
wymówka dla konsumpcji (excusumption) to trendy, które odzwierciedlają fakt, 
Ŝe współczesnemu konsumentowi udało się odkryć metodę zaspokajania ludz-
kich potrzeb w nowy, zgodny z recesyjnymi priorytetami, sposób. NaleŜy bo-
wiem zauwaŜyć, Ŝe choć kryzys wiele zmienił w postawach konsumentów, nie 
zlikwidował typowych pragnień człowieka, w tym potrzeby róŜnorodności, 

                                                 
22 Co w trawie piszczy… 
23 A. Dua, L. Hersch, M. Sivanandam, Consumer electronics gets back to basics, „The McKin-

sey Quarterly”, September 2009, www.mckinseyquarterly.com (3.02.2013). 
24 J. Podgórska, Pesto, prosto, ostro, „Polityka” 2012, nr 34 (2871), s. 27–29. 
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przeŜywania nowych doznań i korzystania z tego, co przynosi postęp. Okazuje 
się jednak, Ŝe bardziej świadomi, rozsądni i gospodarni konsumenci realizują 
takie pragnienia poprzez zmianę swojego stosunku do posiadania i uŜywania 
rzeczy. Po pierwsze, zamiast kupować je na wyłączny uŜytek, nabywają udział 
w produktach lub je wypoŜyczają. Po drugie, odsprzedają niemal wszystko – od 
ubrań po elektronikę, a nawet usługi i doświadczenia, tym bardziej Ŝe dzięki 
wsparciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych jest to łatwiejsze niŜ 
kiedykolwiek25. W efekcie oszczędny, recesyjny konsument staje się niejako 
przy okazji konsumentem nastawionym proekologicznie.  

Konsumenci zdali sobie sprawę, Ŝe tradycyjna własność niesie ze sobą 
określoną odpowiedzialność, koszt i zobowiązanie (np. w postaci długiego 
okresu uŜytkowania i zapewnienia miejsca do przechowywania). Szczególnie 
drogie (a przy tym nieekologiczne) jest posiadanie na wyłączny uŜytek duŜych, 
relatywnie rzadko wykorzystywanych rzeczy. Współwłasność i dzielenie się 
produktami, leasing, wypoŜyczanie potrzebnych lub poŜądanych artykułów 
uwalniają konsumenta od „niewygód” ich posiadania, a jednocześnie zapewnia-
ją mu szansę przeŜywania wciąŜ nowych doznań, korzystania z nowinek tech-
nicznych, a nawet dostęp do luksusów, które w innym przypadku byłyby poza 
jego zasięgiem. MoŜliwości te cenią zwłaszcza transumersi – konsumenci 
szczególnie złaknieni nowych doświadczeń, które mogą maksymalizować po-
mimo ograniczonego budŜetu. Na takich podstawach opiera się rozwój firm 
oferujących częściową własność lub wynajem modnej odzieŜy, torebek, elek-
tronarzędzi, sprzętu ogrodowego i sportowego, apartamentów, przestrzeni, 
a przede wszystkim środków transportu – samochodów (takŜe luksusowych), 
jachtów, skuterów, rowerów26. Równocześnie konsumenci sami podejmują 
inicjatywy, które ułatwiają im dzielenie się, wymianę i poŜyczanie. Upo-
wszechnienie dostępu do internetu (w tym mobilnego) zapewnia sprawne od-
najdywanie placówek/osób oferujących takie moŜliwości27.  

                                                 
25 12 crucial consumer trends for 2012, www.trendwatching.com/trends/11trends2011 

/#ownerless (12.02.2013); B. Frątczak-Rudnicka, Re-generacja… 
26 Ocenia się, Ŝe na świecie istnieje ponad 2 tys. organizacji i inicjatyw dotyczących dzielenia 

się samochodami. Jednocześnie badania dowodzą, Ŝe kaŜdy „współdzielony” pojazd na drodze 
zastępuje 7–8 własnościowych, poniewaŜ ludzie, mając taką moŜliwość wyboru, sprzedają samo-
chody albo rezygnują z zakupu drugiego lub trzeciego auta dla rodziny. Zob. 
http://trendwatching.com/trends/transumers.htm (3.01.2013). Idea dzielenia się środkami trans-
portu jest coraz częściej wykorzystywana przez władze lokalne, które uruchamiają m.in. wypoŜy-
czalnie publicznych rowerów. W Polsce program taki realizowany jest juŜ m.in. w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Opolu, a przymierzają się do niego Gliwice. Por. 
www.24gliwice.pl/wiadomosci/?p=46483 (22.01.2013). 

27 12 crucial consumer trends… 
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Co waŜne, pozytywne skutki rozwoju „kultury poŜyczalskich” odczuwają 
nie tylko budŜety konsumentów, ale równieŜ środowisko naturalne. Jednocze-
śnie, coraz więcej widocznych, dodatkowo nagłaśnianych inicjatyw w tej sferze 
powoduje, Ŝe konsumenci oswajają się z opisanymi rozwiązaniami i coraz sze-
rzej akceptują ideę dzielenia się drogimi, duŜymi urządzeniami oraz wypoŜy-
czania ich28. Z kolei moŜliwość odsprzedaŜy czy dokonania zamiany starych 
i niezuŜytych produktów na inne staje się doskonałą wymówką dla wolnych od 
poczucia winy kolejnych zakupów (excusumption). Co więcej, niektórzy kon-
sumenci specjalnie inwestują w droŜsze produkty o wyŜszej jakości, wiedząc, 
Ŝe będą je mogli łatwo i korzystnie odsprzedać. Zresztą potencjalna wartość 
produktu przy jego ewentualnej odsprzedaŜy staje się coraz częściej jednym 
z kryteriów wyboru konkretnej oferty29.  

Opisywane wyŜej tendencje wydają się na tyle pozytywne, Ŝe aŜ trudno 
uwierzyć, iŜ mogą być bardziej powszechne i trwałe, szczególnie wobec wcze-
śniejszego oporu konsumentów przeciwko takim kierunkom zmian. Największe 
wątpliwości budzi głębokość przemian w społeczeństwie amerykańskim. Jesz-
cze w 2009 r. wielu specjalistów rozwaŜało, czy tzw. nowy normalny, czyli 
oszczędny, odpowiedzialny i ostroŜny konsument – to fakt, czy jedynie mit30. 
Część z nich zakładała, Ŝe zmiany w postępowaniu nabywców ograniczą się do 
czasowej adaptacji do nowych okoliczności i potrwają jedynie tak długo, jak 
ograniczenia wywołane przez kryzys. Jednak inni przewidywali, Ŝe amerykań-
scy konsumenci permanentnie zmienili swoje zachowania31, a rzeczywistość 
obserwowana trzy lata później zdaje się potwierdzać to przypuszczenie, ponie-
waŜ nawet w obliczu pewnej poprawy wskaźników gospodarczych konsumenci 
nie powrócili do zwyczajów sprzed recesji. Nadal są pragmatyczni, bardziej 
odpowiedzialni, a przede wszystkim ostroŜni, co jest zrozumiałe – skoro kryzys 
okazał się znacznie powaŜniejszy, niŜ prognozowano, i wciąŜ nie wiadomo, 
kiedy się zakończy32. Do „nowych normalnych” Amerykanów, dołączyli Bry-

                                                 
28 Ibidem; B. Frątczak-Rudnicka, Re-generacja… 
29 12 crucial consumer trends… 
30 J. Mitchel, The new normal: myth or reality?, „LIMRA's MarketFacts Quarterly” 2009, Vol. 

28, artykuł dostępny w bazie ABI/INFORM Complete; I. Davis, The new normal, „The McKin-
sey Quarterly”, March 2009 (13.01.2013). 

31 E. Tanner, Y. Abdih, Rebuilding U.S. Wealth, „Finance & Development” 2009, No. 12,  
s. 23–25; S.L. Wind, Financial state of the nation, SSRN Working Paper Series, August 2010, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1656636 (10.01.2013). 

32 B. Frątczak-Rudnicka, Re-generacja…; MetLife Study… Niestety – znaczna ostroŜność kon-
sumentów i ich koncentracja na oszczędzaniu oraz odbudowie majątku ma równieŜ negatywne 
aspekty, poniewaŜ w efekcie niŜszej skłonności do konsumpcji w USA poprawa sytuacji ekono-
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tyjczycy33 oraz Japończycy, którzy w czasach recesji upodobnili się do zachod-
nich konsumentów w znacznie większym stopniu niŜ kiedykolwiek wcześniej34.  

Kontynuacja pozytywnych trendów, świadcząca o ich trwałości, potwierdza 
jednocześnie, Ŝe zmodyfikowane zachowania zostały zaakceptowane jako ele-
ment nowych wzorów konsumpcji, którym towarzyszą nowe wartości i priory-
tety. MoŜna zatem mówić o zmianie postaw i mentalności, a nie tylko o adapta-
cji zachowań. Wydaje się, Ŝe konsumenci nie tylko pogodzili się z losem, ale 
w nowym stylu Ŝycia odnaleźli nowe źródła satysfakcji35. Okazało się bowiem, 
Ŝe wdroŜone ograniczenia i wypróbowane tańsze produkty (marki własne, ofer-
ty dyskontów) nie tylko nie są złe, ale są zaskakująco dobre. A skoro tak, to nie 
ma sensu rezygnować z nich nawet wtedy, gdy sytuacja się poprawia36. Utrwa-
leniu zaobserwowanych tendencji sprzyja równieŜ fakt, Ŝe obecnie to właśnie 
zachowania proekologiczne, rezygnacja z nadmiernej konsumpcji, a takŜe dzie-
lenie się i hojność są coraz częściej źródłem statusu i prestiŜu (jest to jeden  
z przejawów trendu określanego jako statusfera37). Niewykluczone – Ŝe mamy 
przed sobą przyszłość, w której równieŜ bycie „eko” stanie się bardziej presti-
Ŝowe niŜ posiadanie luksusowego domu. 

Re-generacja w Polsce – szanse na zmiany 

Widząc tak istotne zmiany w zachowaniach i postawach konsumentów za-
chodnich, trudno się powstrzymać od pytania o występowanie objawów re-
generacji w postępowaniu Polaków. RozwaŜając te kwestie, nieco przewrotnie 
moŜna zadać inne pytanie: czy Polacy w ogóle muszą się poddać re-
generacyjnej transformacji? Wbrew pozorom, odpowiedź nie jest jednoznaczna. 
Jeśli bowiem potraktuje się ten megatrend przede wszystkim jako odejście od 
hiperkonsumpcji, to odpowiedź brzmi: nie, nie muszą. Jeśli jednak skoncentruje 
się na tym, do czego re-generacja ma prowadzić, czyli na podąŜaniu w kierunku 

                                                                                                                        
micznej przebiega zbyt wolno. E. Tanner, Y. Abdih, Rebuilding U.S. Wealth…; S.L. Wind, Fi-
nancial State… 

33 A. Gritten, New insights into consumer confidence in financial services, „International Jour-
nal of Bank Marketing” 2011, Vol. 29, No. 2. 

34 B. Salsberg, The new Japanese consumer, „The McKinsey Quarterly”, March 2010, 
www.mckinseyquarterly.com (2.02.2013). 

35 J. Crosby, Consumers much more conflicted: Seeing Americans torn between splurging and 
saving, retailers are going all-out to lure them back into stores, „McClatchy – Tribune Business 
News” z 6.09.2009, artykuł dostępny w bazie ProQuest; A. Grabowska, B. Frątczak-Rudnicka, Be 
smart… 

36 B. Bohlen, S. Carlotti, L. Mihas, How the recession has changed US consumer behavior, 
„The McKinsey Quarterly”, December 2009, www.mckinseyquarterly.com (3.02.2013). 

37 http://trendwatching.com/trends/statusphere/ (5.02.2013). 
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równowagi, odpowiedzialności i oszczędności, to odpowiedź jest pozytywna, 
ale wtedy powstaje wątpliwość innej natury – czy kryzys w Polsce będzie po-
dobnym wyzwalaczem zmian jak na Zachodzie? 

Odpowiedzi na wszystkie te pytania wynikają ze specyficznej sytuacji, 
w jakiej znajdują się obecnie polscy konsumenci. W wypowiedziach charakte-
ryzujących polskie społeczeństwo często pojawia się pogląd, iŜ jest za wcze-
śnie, aby je nazwać konsumpcyjnym, Ŝe wciąŜ daleko nam do rozbuchanego 
konsumpcjonizmu państw zachodnich38. Nie zdąŜyliśmy przejść do fazy hiper-
konsumpcji, dlatego nie musieliśmy się „leczyć” z jej objawów. Podkreśla się 
teŜ, Ŝe sprytny konsument, który ujawnił się na Zachodzie w efekcie kryzysu, 
nie jest w naszym kraju Ŝadnym novum, bo Polacy, skromni i pragmatyczni, juŜ 
wcześniej dokonywali zakupów rozwaŜniej – a to dlatego, Ŝe byli i nadal są 
mniej zamoŜni. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w ostatnim czasie takŜe w Polsce 
rośnie popularność sieci dyskontowych oraz marek własnych i, podobnie jak na 
Zachodzie, udany zakup w takich placówkach staje się powodem do dumy 
i snucia opowieści39. Niestety, większa skłonność do oszczędności sprawia 
równieŜ, Ŝe Polacy wciąŜ chętniej wybierają produkty tańsze, a nie te zdrowe  
i ekologiczne, a zatem trend eko – choć obecny w naszym kraju – musi dopiero 
zostać wzmocniony. Jak dowodzą badania, na razie proekologiczne zachowania 
Polaków są w większości motywowane względami ekonomicznymi40, daleko 
nam zatem do szerokich zmian w mentalności, jakie przeszły społeczeństwa 
Zachodu. Pojawiają się jednak sygnały, Ŝe konsumentów nastawionych proeko-
logicznie i zwolenników kultury umiaru jest w naszym kraju coraz więcej41. 

Równocześnie podkreśla się, Ŝe mamy spore zadatki na to, aby szybko do-
gonić zachodnich konsumentów: po latach reglamentacji i przymusowych ogra-
niczeń chcemy korzystać z dobrodziejstw rynku konsumenta i na pewno nie 
odczuwamy przesytu czy rozczarowania. Polacy lubią zakupy i nie są nimi znu-
dzeni42, a zatem nawet teraz bliŜszy będzie im trend określany jako zakupowe 

                                                 
38 M. Puchalska, Zwolnij, odkryj uroki slow life, kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,107881,97595 

06.html (3.02.2013); Konsumpcjonizm zagroŜeniem dla społeczeństwa, www.wici.info/modu 
les.php?name=News&file=print&sid=2345 (12.02.2013). 

39 Konsument 2012. Raport PTBRiO, www.ptbrio.pl/images/stories/strefa_b/konsument_ 
2012.pdf (3.02.2013); A. Grabowska, B. Frątczak-Rudnicka, Be smart… 

40 Co w trawie piszczy… 
41 J. Podgórska, Pesto…, s. 27–29; E. Bilicka, Ekozakręceni, „Nowa Trybuna Opolska” 2012, 

nr 233, s. 10–11. 
42 T. Słaby, K. Maliszewski, Konsumpcjonizm a jakość Ŝycia, w: Oblicza konsumpcjonizmu…, 

s. 31 i nast.; B. Mróz, Consumo ergo sum…, s. 14 i nast.; K. Majak, Mieć czy być? Polacy bez 
wahania wybierają to pierwsze. Skąd się bierze nasz konsumpcjonizm?, http://natemat.pl/ 
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safari, nie zaś dekonsumpcja43. Oznacza to, Ŝe nawet jeśli jeszcze nie potrzebu-
jemy silnego lekarstwa na uzaleŜnienie od konsumpcji, juŜ teraz przydałaby się 
nam odpowiednia „profilaktyka”. 

Czy jednak recesja spełni rolę wystarczająco silnego hamulca spirali kon-
sumpcjonizmu w Polsce? Wydaje się, Ŝe nie, o czym świadczą m.in. słabsze niŜ 
na Zachodzie oznaki adaptacji polskiego społeczeństwa do coraz gorszych wa-
runków makroekonomicznych44. Wynika to z kilku powodów. Pierwszy to re-
akcja ludności na kryzys, która zaleŜy nie tylko od tego, jak powaŜnie recesja 
dotknęła daną gospodarkę, ale takŜe od tego, jakie przeszłe doświadczenia kry-
zysowe mają podmioty tego rynku. Okazuje się bowiem, Ŝe gdy ludzie oceniają 
powagę sytuacji, konfrontują obecny stan ze znanymi sobie wydarzeniami 
z przeszłości. Jeśli takich doświadczeń brakuje, reakcja konsumentów jest 
głównie emocjonalna, często przesadnie negatywna, bo dokonują oni projekcji 
swoich najgorszych wizji. Natomiast na rynkach, które względnie niedawno 
przeszły przez recesję, takich jak polski, liczba panikujących osób będzie niŜ-
sza, a zatem i zakres zachowań adaptacyjnych będzie mniejszy niŜ tam, gdzie 
przez dłuŜszy czas nie odnotowano takich anomalii45. Gdyby jednak ten aspekt 
miał mniejsze znaczenie, to kluczowy jest drugi powód: objawy recesji w Pol-
sce są wyraźnie słabsze niŜ na świecie, a sam kryzys nie był dla Polaków takim 
szokiem jak dla większości społeczeństw. Brakuje mu zatem tej mocy oddzia-
ływania, o której wspomniano na początku rozwaŜań. Obserwacja rzeczywisto-
ści kryzysowej potwierdza, Ŝe Polacy nie zmieniają swoich zachowań, jeśli 
konsekwencje recesji nie dotykają bezpośrednio (i wystarczająco boleśnie) ich 
własnych gospodarstw domowych46. W tej sytuacji naprawdę trudno uwierzyć, 
Ŝe Polakom uda się przejść do realizacji (bardziej) zrównowaŜonej konsumpcji 
bez fazy pośredniej w postaci konsumpcji nadmiernej i marnotrawnej. Na razie 
wydaje się wątpliwe, abyśmy umieli wyciągnąć wnioski z cudzych błędów.  

                                                                                                                        
15479,miec-czy-byc-polacy-bez-wahania-wybieraja-to-pierwsze-skad-sie-bierze-nasz-konsum 
pcjonizm (12.11.2012). 

43 Co w trawie piszczy… 
44 Szerzej: Diagnoza Społeczna 2011, red. J. Czapiński, T. Panek, www.diagnoza.com 

(10.01.2013); Jak Ŝyć w kryzysie? Zachowania polskich konsumentów, red. M. Bombol, Oficyna 
Wyd. SGH, Warszawa 2011. 

45 I. Pandelica, A. Pandelica, B. Dabu, The response of organizations in crisis conditions, „The 
Journal of American Academy of Business” 2010, No. 2, Vol. 15, s. 151–160. 

46 A. Burgiel, Reakcje polskich konsumentów na kryzys gospodarczy i ich zachowania przysto-
sowawcze (na przykładzie zakupu dóbr trwałego uŜytku i wyposaŜenia wnętrz), w: Zachowania 
polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. KieŜel, S. Smyczek, Wyd. 
Placet, Warszawa 2011; Diagnoza Społeczna 2011… 
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Podsumowanie  

Jak wynika z powyŜszych rozwaŜań, kryzys – pomimo swego negatywnego 
charakteru – moŜe się jednak okazać katalizatorem pozytywnych zmian spo-
łecznych, które od dawna były postrzegane jako konieczne, szczególnie na do-
tkniętym przez affluenzę Zachodzie. Wygląda na to, Ŝe ograniczenia wydatków, 
początkowo traktowane przez konsumentów jako nieznośny przymus, a nawet 
dramat, zaczynają być postrzegane jako przejaw racjonalizacji konsumpcji, 
element swoistej „strategii naprawczej” i bodziec do ukształtowania nowego 
stylu Ŝycia, nowych postaw i wartości. Co więcej, w konsumentach „po przej-
ściach” rodzi się świadomość, Ŝe spowodowane przez kryzys wyrzeczenia mogą 
być i faktycznie są dobre, Ŝe nie trzeba mieć wszystkiego, co oferuje współcze-
sny rynek, a brak kilku rzeczy nie decyduje o szczęściu. 

Wizja głębokich zmian w postawach konsumentów wydaje się tak piękna, 
Ŝe aŜ trudno w nią uwierzyć, zwłaszcza Ŝe wymagają one znacznej dojrzałości 
i gotowości do poświęceń (cech niezbyt rozpowszechnionych we współcze-
snym społeczeństwie). W związku z tym wiele przedsiębiorstw moŜe – wzorem 
niektórych komentatorów rzeczywistości ekonomicznej – uznać podobne prze-
kształcenia za zupełnie nierealne, albo przynajmniej zbyt krótkotrwałe i o zbyt 
małym zasięgu, aby warto było się do nich dopasowywać, zmieniając strategię 
działania. Tymczasem moŜe się okazać, Ŝe właśnie teraz, w obliczu niespotyka-
nych wcześniej okoliczności, nadszedł dla konsumentów czas powaŜnych 
zmian i nawet jeśli nie wszyscy, to znaczna ich część podda się opisywanej 
transformacji. Ze względu na tę moŜliwość, przedsiębiorstwa muszą uwzględ-
nić wspomniane trendy, starając się wspierać konsumentów w procesie zmian, 
a nie tylko stojąc z boku i obserwując, kiedy wygaśnie moda na re-generację. 

Reakcja firm na zachodzące zmiany moŜe mieć róŜnorodny charakter: 
– poczynając od wprowadzania do oferty innowacyjnych produktów, od-

powiadających nowym potrzebom i nowemu stylowi Ŝycia konsumen-
tów (np. usług w zakresie wypoŜyczania/wymiany róŜnorodnych dóbr, 
czy organizowania grup, które chciałyby współdzielić własność droŜ-
szych sprzętów),  

– przez przygotowanie polityki informacyjnej wspierającej „sprytnych” 
konsumentów w ich codziennych poszukiwaniach oszczędności i pró-
bach dokonywania optymalnych wyborów, 

– czy opracowanie kampanii marketingowych, uświadamiających kon-
sumentom moŜliwości dokonywania zmian w spoŜyciu (pokazujących 
np. bardziej wydajne sposoby uŜywania produktów) i zachęcających do 
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takich przekształceń (upowszechniających m.in. idee współwłasności, 
odsprzedawania, wypoŜyczania),  

– aŜ po wycofywanie z oferty takich produktów, które nie pasują do no-
wego, bardziej zrównowaŜonego wzorca konsumpcji realizowanego 
przez „zre-generowanego” konsumenta.  

Właściwa postawa przedsiębiorstw w obliczu utrwalających się, postrece-
syjnych przekształceń w zachowaniach konsumentów jest zdecydowanie zgod-
na z popularnym w zachodnich mediach sloganem „Never waste a good cri-
sis”47 („Nigdy nie marnuj dobrego kryzysu”). Z perspektywy obecnych rozwa-
Ŝań, kryzys faktycznie moŜe się okazać „dobry”, a juŜ na pewno jest on dobrą 
okazją do róŜnorodnych, w tym pozytywnych, zmian. 

 
RE-GENERATION AS A MEGATREND IN CONSUMER BEHAVIOR –  

ARE THE POLISH CONSUMERS READY FOR IT? 
 

Summary 
 

The global economic crisis of recent years has serious consequences, visible, among others, 
in the field of consumer attitudes and market behavior. The wide cultural trend, whose specific 
trigger was the crisis, is referred in Western countries as re-generation. Many manifestations  
of re-generation include, among others, retreat from overconsumption, search for savings, the 
pursuit of simplicity, commitment to eco-consumption. Greater responsibility for their decisions, 
the growing awareness of the consequences of own behavior and the need for a new way of life – 
they all seem to predict real, profound changes in the attitudes of western consumers. The paper 
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answer the question of whether this trend is likely to appear in the behavior of Polish consumers – 
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Poles. 
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KONSUMPCJA NA POKAZ JAKO  
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Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest kwestiom demonstracyjnej konsumpcji. Przedstawiono w nim zarys 
historycznych zmian w konsumpcji na pokaz. Omówiono znaczenie dóbr z zawartością symbo-
liczną jako artefaktami charakterystyczną dla konsumpcji na pokaz. Zaprezentowano przemiany 
postrzegania dóbr z zawartością luksusu jako czynnika demonstracyjnej konsumpcji. Podkreślo-
no, Ŝe dobra z zawartością symboliczną tworzą określony spójny układ symboli charakterystycz-
nych dla danego stylu Ŝycia. Analizując dobra konsumpcyjne, ich formy, znaczenie, status oraz 
konteksty, w których są uŜywane, wskazano na istotne zmiany, jakie zachodzą w konsumpcji na 
pokaz. Przedstawiono równieŜ kompetencje społeczne wykorzystywane w demonstrowaniu dóbr 
z zawartością symboliczną. Zaznaczono, Ŝe opis i wyjaśnienie znaczenia symbolicznego dóbr 
konsumpcyjnych pozwala wzbogacić analizy procesów konsumpcji. W artykule autor zastanawia 
się nad odpowiedzią na pytanie, jaki kształt przyjmuje konsumpcja na pokaz na rynku konsu-
menckim w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie? 

Słowa kluczowe: konsumpcja, konsumpcja na pokaz, dobra konsumpcyjne, luksus 

Wprowadzenie 

Dla przedsiębiorstw poszukujących odpowiedniej strategii działania istotna 
jest wiedza o procesach zachodzących na rynku konsumenckim. Jednym z tych 
procesów jest konsumpcja na pokaz. W szczególności dotyczy to społeczeństw, 
które jeszcze w latach osiemdziesiątych były tzw. społeczeństwami z deficytem 
dóbr konsumpcyjnych. W sytuacji, gdy w wyniku rozwoju gospodarki rynkowej 
pojawił się nadmiar towarów i usług konsumpcyjnych, konsumenci zwrócili się 
w stronę konsumpcji dóbr o charakterze statusowym. Jednym z rodzajów tych 
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produktów były dobra luksusowe. Na przykład w Polsce, pomimo wyraźnych 
oznak kryzysu gospodarczego, obserwuje się stały wzrost ich sprzedaŜy. Przy-
kładem wspomnianego segmentu są samochody uznawane za luksusowe; rośnie 
równieŜ sprzedaŜ dóbr markowych, obuwia, odzieŜy, okularów, itp. Dla kon-
sumenta nie jest najwaŜniejsza jedynie jakość produktu, lecz przede wszystkim 
marka. PrestiŜowa marka jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje 
konsumenckie, zewnętrznym atrybutem zajmowanej pozycji społecznej. Wzrost 
sprzedaŜy markowych produktów występuje równieŜ w innych krajach postso-
cjalistycznych, np. w Chinach, gdzie produkty znanych marek zarezerwowane 
są dla tzw. elit i stanowią istotny element stylów Ŝycia charakterystycznych dla 
bogatych obywateli krajów zachodnich. Są one wyróŜnikami zajmowanych 
wysokich pozycji społecznych. Aby ograniczyć dąŜenia mniej zamoŜnych 
mieszkańców Chin do posiadania markowych produktów, zakazano reklam 
luksusowych dóbr, które miały promować niepoŜądane postawy i negatywny 
etos społeczny2. 

Dobra posiadające zawartość symboliczną stają się poŜądane przez znaczną 
część ludzi w krajach byłego bloku wschodniego. Konsument, podejmując de-
cyzje o nabyciu określonego produktu, w mniejszym stopniu bierze pod uwagę 
potrzeby materialne, w większym – swoje potrzeby socjalne (związane z pozy-
cją społeczną) i emocjonalne (np. budowa własnego „ja”). Z tego powodu 
przemianie ulegają funkcje dóbr – od aspektów praktyczno-uŜytkowych po 
imaginacyjno-symboliczne.  

Autor poszukuje w niniejszym opracowaniu odpowiedzi na pytanie: jaki 
kształt przyjmuje konsumpcja na pokaz na rynku konsumenckim w dzisiejszym 
konsumpcyjnym społeczeństwie? 

Kilka uwag o konsumpcji na pokaz 

Po raz pierwszy zjawisko demonstrowania dóbr przedstawił T. Veblen, któ-
ry, analizując społeczeństwo dziewiętnastowieczne, opisał przejawy konsump-
cji na pokaz. Wskazał, Ŝe ten typ konsumpcji jest środkiem do zdobywania pre-
stiŜu w klasie wyŜszej i wśród arystokracji. Skupił się przede wszystkim na 
analizie występowania tej formy konsumpcji w tzw. klasie próŜniaczej, tj. 
wśród arystokracji, która manifestuje swój status poprzez próŜnowanie na po-
kaz. Według niego, rywalizacja między członkami tej klasy społecznej prowa-
dziła do występowania ostentacyjnej konsumpcji i takiego jej nasilenia, aby 

                                                 
2 M. Kruczkowska, Chińska telewizja nie moŜe reklamować luksusu, „Gazeta Wyborcza”  

z 8.02.2013. 
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mogła być podziwiana przez innych – „konsumpcja niezbędnych środków 
utrzymania nie jest tytułem do chwały, chyba Ŝe w porównaniu z nędzarzami, 
którym nie wystarcza nawet na minimum egzystencji”3. Aby konsumpcja mogła 
przynosić uznanie w oczach innych, naleŜało pokazać to, co się ma w nadmia-
rze, czego nie moŜna do końca spoŜyć. Zatem cechą charakterystyczną oma-
wianej konsumpcji było marnotrawienie dóbr4, których konsument miał za du-
Ŝo. Dobra konsumpcyjne, które ludzie nabywali, miały wywierać wraŜenie na 
innych i w związku z tym musiały być widoczne dla tych, z którymi oni się 
porównywali. T. Veblen, opisując fenomen klasy próŜniaczej, wskazał, Ŝe kon-
sumpcja na pokaz jest związana z pojęciem bogactwa jako wyznacznikiem po-
zycji społecznej. Majątki bogatych ludzi, takie jak domy z duŜymi ogrodami, 
stajnie z końmi, galerie z działami sztuki, biblioteki z unikatowymi zbiorami 
ksiąŜek – były atrybutami niezbędnymi do odróŜniania się od innych. Oprócz 
bogactwa rywalizowano o dobra, które spełniają funkcję demonstracyjną. 
Członkowie tej klasy nie poszukiwali dóbr na rynku ze względu na ich funkcje 
uŜytkowe, lecz ze względu na funkcje dystynkcyjne. Te funkcje musiały speł-
niać zarówno Ŝywność, napoje, jak i ubrania, obuwie, wyposaŜenie domów itd. 
W warstwach wyŜszych ekskluzywność dóbr powiązana z indywidualnymi 
potrzebami stała się wyznacznikiem standardu Ŝycia.  

Wartością, jaką wniosła analiza T. Veblena do rozwaŜań nad konsumpcją 
na pokaz, jest uwypuklenie znaczenia motywów społecznych w konsumowaniu 
dóbr. Chęć podkreślenia swojej pozycji poprzez posiadanie, uŜytkowanie okre-
ślonych dóbr o charakterze statusowym jest jednym z głównych czynników 
determinujących zachowanie konsumpcyjne w konsumpcyjnym społeczeństwie.  

Do analizy problemu konsumpcji na pokaz w dzisiejszym społeczeństwie 
warto wykorzystać koncepcję smaku P. Bourdieu, który badał, w jaki sposób 
gusty powiązane były z pozycją społeczną w kulturze francuskiej w latach 
sześćdziesiątych5. Dla Bourdieu gust jest wskaźnikiem przynaleŜności klaso-
wej, bowiem indywidualne wybory, które opierają się na zasadzie poczucia 
smaku, są zawsze wariantem praktyk klasowych. Określone układy gustów, 
upodobania dotyczące konsumpcji oraz praktyki związane ze stylami Ŝycia 
                                                 

3 T. Veblen, Teoria klasy próŜniaczej, PWN, Warszawa 1971, s. 88. 
4 T. Veblen słowa „marnotrawienie” uŜywa na określenie konsumpcji, która nie słuŜy do pod-

trzymywania ludzkiego Ŝycia i zapewnieniu ogółowi ludzi minimum dobrobytu, lecz jako środek 
wykorzystywany w rywalizacji o prestiŜ majątkowy lub sukces ekonomiczny. Kryterium decydu-
jącym jest odpowiedź na pytanie, czy wydatek ten jest korzystny dla dobrobytu ogółu, czy teŜ jest 
on podyktowany rywalizacja majątkową. T. Veblen, Teoria klasy próŜniaczej…, s. 90–91. 

5 P. Bourdieu, Dystynkacja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wyd. Naukowe Scholar, War-
szawa 2005. 
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umoŜliwiają zbudowanie mapy gustów i stylów Ŝycia w społeczeństwie, która 
odpowiada w mniejszym lub większym stopniu podziałowi klasowemu. Dzięki 
tej mapie moŜna klasyfikować – na podstawie gustu – siebie jako przedstawi-
ciela określonej klasy, moŜna teŜ klasyfikować innych. Co oczywiste, kaŜdy 
musi dostosować konsumpcję do ogólnego gustu „swojej” klasy. Za pomocą 
dóbr o charakterze statusowym konsument demonstruje więc przynaleŜność 
klasową. Koncepcja gustu P. Bourdieu jest pomocna w wyjaśnieniu wewnętrz-
nego mechanizmu demonstracyjnej konsumpcji.  

Z kolei H.R. Chaudhuri i S. Majumdar, opisując w ujęciu historycznym 
przejawy konsumpcji na pokaz, wskazali na istotne jej zmiany. Badacze na 
podstawie pięciu kryteriów (typu struktury społecznej, podstawowych przed-
miotów konsumpcji, sił napędowych konsumpcji, rodzaju grup konsumentów 
i podstawowych wymiarów zachowań) wyróŜnili róŜne etapy rozwoju demon-
stracyjnej konsumpcji6 (tab. 1). 

Tabela 1  

Demonstracyjna konsumpcja w procesie zmian 

Społeczna 
struktura 

Podstawowe 
przedmioty 
konsumpcji 

Siły napędowe 
konsumpcji 

Konsumenci Podstawowe 
wymiary za-

chowań 
Pre-kapitali-
styczna – feu-
dalna 

dobra luksu-
sowe, Ŝyw-
ność 

militarna i poli-
tyczna władza 

arystokracja czysta cheł-
pliwość, sa-
mochwalstwo 

Nowoczesna –
kapitalizm 

bardzo drogie 
produkty, np. 
diamenty 

społeczna władza 
i status 

klasa wyŜ-
sza i średnia 
klasa 

chełpliwość, 
sygnalizacja, 
wyjątkowość 

Postmoderni-
styczna – spo-
łeczeństwo 
konsumpcyjne 

image i do-
świadczenie 

własny wizeru-
nek i percepcja 
własnego „ja” 

średnie 
warstwy  

wyjątkowość  
i społeczny 
konformizm 

Źródło: opracowano na podstawie H.R. Chaudhuri, S.Majumdar, Of diamonds and desires: un-
derstanding from a contemporary marketing perspective, „Academy of Marketing Science Re-
view” 2006, No. 11, s. 3. 

Analizując przemiany społecznych struktur, moŜna wskazać zmiany form 
konsumpcji na pokaz i ich uczestników. Wraz ze wzrostem dostępności dóbr 
konsumpcyjnych uznawanych za luksusowe zmieniała się kategoria konsumen-
tów, którzy demonstrują posiadanie lub spoŜywanie określonych dóbr. W dzi-
siejszym społeczeństwie konsumpcyjnym konsumpcja na pokaz, w której przy-

                                                 
6 H.R. Chaudhuri, S. Majumdar, Of diamonds and desires: understanding from a contemporary 

marketing perspective, „Academy of Marketing Science Review” 2006, No. 11, s. 3. 
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wiązuje się znaczenie do nabywania i demonstrowania produktów, przesuwa się 
w stronę doświadczenia i symbolicznego obrazu. Konsumenci juŜ nie chcą pod-
kreślać swojej pozycji ostentacyjnie (np. przez ekstrawagancje i duŜe wydatki), 
lecz dzięki bardziej subtelnym zachowaniom na rynku. Wielu badaczy sądzi, Ŝe 
to zjawisko jest trwałe w dzisiejszym społeczeństwie. Na przykład F. Holt uwa-
Ŝa, Ŝe przedmioty konsumpcji nie słuŜą juŜ jako dokładne reprezentacje praktyk 
konsumpcyjnych, a raczej są wariacjami stylów konsumpcji7. Obecnie konsu-
menci nie demonstrują jedynie posiadanych dóbr, lecz raczej unikatowy styl 
Ŝycia. Z tym podejściem moŜna się zgodzić jedynie połowicznie, poniewaŜ 
dobra luksusowe są nadal wykorzystywane przez ludzi do sygnalizowania bo-
gactwa, władzy czy statusu społecznego i pomimo upływu czasu motywacja 
opisana przez T. Veblena ciągle jest silna wśród niektórych segmentów konsu-
mentów. 

Demonstracyjna konsumpcja powiązana jest z publicznym kontekstem, jej 
istotą jest mianowicie kreowanie takiego stylu konsumpcji, który wyróŜnia jed-
nostkę spośród innych konsumentów. Pomimo wzrostu dostępności dóbr uzna-
wanych za luksusowe, np. odzieŜy znanych projektantów mody, drogich zegar-
ków, perfum itd., ludzie dalej dąŜą do poszukiwania takich produktów, które 
symbolizowałyby zajmowaną przez nich pozycję społeczną. Aby podkreślić 
posiadany status społeczny, wielu konsumentów nabywa produkty o stosunko-
wo wysokiej cenie i z zawartością luksusowości, które mają potwierdzić zaj-
mowaną pozycję. Następnie w przestrzeni publicznej prezentują swój wizeru-
nek w oparciu o te luksusowe dobra. Często miejscem do tej prezentacji są róŜ-
ne wydarzenia, np. koncerty, bale charytatywne, przedstawienia teatralne oraz 
areny konsumpcji (malle, pasaŜe handlowe).   

Demonstracyjna konsumpcja jest powiązana z efektem snoba. Zostało to po 
raz pierwszy opisane przez H. Leibensteina8. Efekt snoba pełni funkcje społecz-
ne i indywidualne. Polega on na tym, Ŝe konsument przy zakupie dóbr bierze 
pod uwagę z jednej strony osobiste i emocjonalne pragnienie posiadania presti-
Ŝowych marek, a z drugiej strony decyzja o zakupie podyktowana jest wpły-
wem, jaki ewentualnie wywrze nabyty produkt na inne osoby. Zatem potencjał 
wpływu na innych, jaki zawiera dane dobro konsumpcyjne, jest najwaŜniejszym 
elementem ostentacyjnej konsumpcji. 

                                                 
7 F. Holt, Does cultural capital structure american consumption, „Journal of Consumer Re-

search” 1998, No. 25 (June), s. 5. 
8 H. Leibenstein, Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of conspicuous Demand, 

„Quartely Journal of Ecomics” 1950, No. 64, s. 183–207. 
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Podsumowując rozwaŜania nad konsumpcją na pokaz, w dzisiejszym społe-
czeństwie moŜna wskazać na dualizm jej formy. Z jednej strony obserwuje się 
rozwój strategii ostentacyjnej konsumpcji z jej dobrami luksusowymi, a z dru-
giej strategię dąŜenia do zewnętrznej ekspresji poprzez dobra konsumpcyjne. 
Ludzie chcą poprzez konsumpcję wyrazić swoje „ja”. Dzięki uŜyciu dóbr 
z zawartością symboliczną mogą komunikować innym własną odrębność.  

Dobra konsumpcyjne jako atrybuty konsumpcji na pokaz 

Demonstracyjna konsumpcja opiera się w duŜej mierze na dobrach kon-
sumpcyjnych nasyconych określoną zawartością. Zawartość ta oznacza nadanie 
przedmiotowi konsumpcji określonego znaczenia symbolicznego, dzięki które-
mu moŜe być on uŜyty do zaspokajania potrzeb otoczkowych9. Znaczenie sym-
boliczne dobra konsumpcyjnego polega na tym, Ŝe przekazuje jakieś przesłanie 
społeczne lub wyraŜa wartość zgodnie z systemem porozumienia ustalonym 
pomiędzy tymi, którzy ich uŜywają. W konsumpcyjnym społeczeństwie coraz 
częściej obserwuje się sytuacje, w której dobra konsumpcyjne tracą pierwotną 
wartość uŜytkową na rzecz wartości symbolicznych. Oznacza to, Ŝe z dobrami 
konsumpcyjnymi moŜna wiązać róŜny zakres skojarzeń kulturowych. Aby 
określony produkt mógł pełnić funkcję symboliczną wykorzystywaną w de-
monstracyjnej konsumpcji, powinien zawierać w sobie dwie cechy: „widocz-
ność” i „znaczenie”10. „Widoczność” oznacza symbole i znaki szczególnie rzu-
cające się w oczy, natomiast „znaczenie” to jednoznaczność wyróŜniania, jak  
i kolektywnie podzielane zdanie na temat danego znaczenia dobra. Ze względu 
na te cechy, funkcje symboliczne dóbr konsumpcyjnych moŜna podzielić na11: 

– funkcję ekspresji, czyli moŜliwość wywierania wraŜenia na innych, np. 
osoby poprzez zakup i posiadanie określonego dobra chcą wyrazić swo-
je „ja”, 

– funkcję manifestacji własnej kompetencji, która przejawia się sprawo-
waniu kontroli nad dobrami konsumpcyjnymi, 

                                                 
9 W potrzebach otoczkowych nie dominują składniki rzeczywiste pełniące funkcję uŜytkową, 

lecz składniki pełniące funkcję znaczeniową. Potrzeby otoczkowe w procesie rozwoju mogą się 
przekształcić w potrzeby pozorne, których zaspokojenie moŜe prowadzić do rozkładu systemów: 
wewnętrznego lub zewnętrznego. Do potrzeb pozornych zaliczono m.in. potrzebę zbytku, luksu-
su. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, 
PWE, Warszawa 1981, s. 146. 

10 G. Wiswede, Konsumsoziologie – Eine vergessene Disziplin, w: Konsum: soziologische, 
ökonomische und psychologische Perspektiven, hrsg. D. Rosenkranz, Verlag Leske+Budrich, 
Opladen 2000, s. 48. 

11 F. Bylok, Rozwój konsumpcji symbolicznej jako symptom zmian w zachowaniach konsumen-
tów, „Handel Wewnętrzny” 2013, styczeń–luty, s. 149. 
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– funkcję wyraŜania pozycji, która przejawia się w tym, Ŝe osoba naby-
wając i spoŜywając dany produkt dopasowuje się do określonego wzoru 
konsumpcji obowiązującego w danej zbiorowości, 

– funkcję komunikacji, która z jednej strony pozwala jednostce opowie-
dzieć innym o sobie, a z drugiej strony – dobra konsumpcyjne spoŜy-
wane przez innych są podstawowym środkiem, za pomocą którego jed-
nostka stara się zrozumieć innych ludzi.  

W demonstracyjnej konsumpcji szczególnego znaczenia nabiera funkcja 
komunikacyjna, która przejawia się w postaci swego rodzaju języka. Dobra 
z zawartością symboliczną stanowią elementy „mowy” jako środki wzajemnego 
komunikowania się ludzi12. Specyficzny „język” dóbr występuje w modzie, 
w szczególności w kategoriach produktów związanych z odzieŜą. Producenci 
i projektanci mody proponują konsumentom róŜne style mody powiązane 
z określonymi produktami odzieŜowymi i dodatkami – jako moŜliwości budo-
wy własnego „ja”. OdzieŜ staje się środkiem komunikowania własnej toŜsamo-
ści w środowisku społecznym. Badania M.R. Solomona wskazują, Ŝe wartości 
symboliczne, jakie posiada ubranie, wpływają na percepcję i myślenie jego 
posiadacza o świecie zewnętrznym13.  

Wszystkie te funkcje dóbr konsumpcyjnych w większym albo mniejszym 
stopniu słuŜą do sygnalizowania miejsca, jakie zajmuje jednostka w strukturze 
społecznej – albo do jakiej zgłasza akces. Jednostka za pomocą dóbr symbo-
licznych demonstruje posiadany status społeczny.  

Jednym z rodzajów dóbr, które wykorzystywane są do demonstrowania po-
zycji społecznej, są przedmioty luksusowe. Pojęcie luksusu trudno jest 
w jednoznaczny sposób wyjaśnić, poniewaŜ problem stanowi wskazanie obiek-
tywnych kryteriów luksusowości. Ponadto historycznie zmieniało się podejście 
do dóbr, którym nadawano cechy luksusowości. Luksus ogólnie moŜna postrze-
gać jako przeciwieństwo konieczności: dobra luksusowe nie zaspokajają po-
trzeb podstawowych, natomiast słuŜą do realizacji potrzeb związanych ze spo-
łecznym wyróŜnieniem się i z przyjemnością. W literaturze związanej z historią 
konsumpcji interesujące stanowisko prezentuje W. Sombart, który uwaŜa, Ŝe 
luksus to wydatek na dobro niekonieczne do Ŝycia14. Wydaje się, Ŝe to ujęcie 
jest aktualne do dzisiaj. Inną cechę luksusu stanowi jego rzadkość na rynku, 

                                                 
12 M. Douglas, B. Iswood, The world of goods, Basic Books, INC., Publishers, New York 

1979, s .62. 
13 M.R. Solomon, Dress for effect, „Psychology Today” 1986, No. 20 (4), s. 20. 
14 W. Sombart, Liebe, luxus, kapitalismus, Duncker & Humblot, München 1967, s. 86. 
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mianowicie im rzadsze jest dobro, tym bardziej jest poŜądane przez osoby, któ-
re chcą się wyróŜnić społecznie. Zatem dobro uznaje się za luksusowe wtedy, 
gdy jest trudno dostępne na rynku ze względu na rzadkość i wysoką cenę. 
W sytuacji, gdy staje się dostępne dla szerokich mas konsumentów, dobro traci 
swój walor luksusowości. Na przykład czekolada podawana jako napój gorący 
do XIX wieku była uznawana za dobro luksusowe. Ta zdolność do demonstro-
wania luksusu została wykorzystana w przypadku tworzenia domów picia kawy 
(kawiarni), gdzie serwowano gorące luksusowe napoje (herbatę, kawę, czekola-
dę), odwiedzanych przez arystokrację i bogatych mieszczan chcących zademon-
strować swoją pozycję społeczną, a później równieŜ członków niŜszych warstw 
społecznych. Gdy zaczęto w duŜej ilości importować kakao do Europy, czeko-
lada pitna straciła na znaczeniu, poniewaŜ jako kakao stała się napojem dla 
dzieci15.  

Cechą społeczeństwa konsumpcyjnego jest stosunkowo szybka dewaluacja 
luksusu. W bogatych społeczeństwach zachodnich większość populacji posiada 
dobra, które jeszcze niedawno były produktami rzadkimi i zaliczano je do luk-
susowych, np. samochody, telewizory, domy na przedmieściach, samodzielne 
mieszkania, itd. Produkcja masowa dóbr posiadających funkcje uŜytkowe iden-
tyczne z luksusowymi sprawiła, Ŝe odróŜnia je jedynie metka wskazująca pro-
ducenta. Metki uznanych producentów lub projektantów mody, powiązane 
z wysoką ceną, stanowią symbol luksusu. Im wyŜsza cena, tym metka staje się 
bardziej ekskluzywna. Jej ekskluzywność zaś implikuje widoczność w prze-
strzeni społecznej. Jeśli produkty, np. okulary, pióra, ubrania, obuwie sportowe, 
perfumy, telefony komórkowe, są oznaczone uznanymi za luksusowe markami 
– wykorzystuje się je jako dobra manifestujące stan posiadania i przynaleŜność 
właściciela do realnej czy upragnionej klasy lub warstwy społecznej16. W sytu-
acji, w której markowych dóbr nie sposób pokazać publicznie, tracą one zna-
czenie demonstracyjne.  

W przypadku dóbr wykorzystywanych do konsumowania na pokaz waŜna 
jest siła symbolu związana z danym produktem. Dotyczy to przede wszystkim 
dóbr, których symbol jest wyrazem określonego statusu społecznego konsumen-
ta. Materialne dobra stają się symbolami statusu, kiedy ich zasoby są społecznie 
relatywnie szczupłe, poŜądane i widoczne, zatem poprzez wartość sygnalizacyj-

                                                 
15 U.A.J. Becher, Geschichte des modernen Lebensstil: Essen, Wohnen, Freizeit, Reisen , Beck, 

München 1990, s. 77. 
16 M. Golka, Spektakle konsumpcji i biedy, w: W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, 

Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 31. 
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ną zwracają na siebie uwagę i są przez członków społeczeństwa interpretowane 
i wysoko oceniane17. MoŜna postawić pytanie: jakie dobra zawierają w sobie 
symboliczny wskaźnik statusu społecznego w dzisiejszym społeczeństwie kon-
sumpcyjnym? W porównaniu ze społeczeństwem masowej konsumpcji XX 
wieku, obecnie oferta dóbr, które zawierają w sobie symbole statusu, jest bar-
dzo bogata. Z jednej strony wynika to ze zmiany systemu wartości społecznych, 
a z drugiej strony – z rozszerzania się warstw uczestniczących w konsumpcji, 
które wzrost osiągniętego poziomu dobrobytu akcentują poprzez demonstracyj-
ną konsumpcję18. Gama produktów, które zawierają cechy symboliczne, stale 
się poszerza: pojawiają się produkty, które wcześniej nie miały zawartości sym-
bolicznej, np. okulary przeciwsłoneczne, rowery, t-shirty, filiŜanki do kawy, 
a nawet opakowania wody mineralnej zawierają logo sławnego projektanta19. 
Innym przykładem takiej zmiany jest ubranie, które obok funkcji ochronnej 
pełni waŜne funkcje znaczeniowe. Większa część wydatków wszystkich warstw 
na ubranie ukierunkowana jest na zakup odzieŜy przede wszystkim ze względu 
na jej wygląd, w mniejszym stopniu – ze względu na zapewnienie ochrony wła-
ściciela. Tę prawidłowość potwierdzają róŜnorodne badania empiryczne. Ubra-
nie funkcjonuje jako wskaźnik finansowego prestiŜu i jest przydatne do podkre-
ślania zajmowanej pozycji społecznej20. 

Dobra z zawartością symboliczną, które wykorzystywane są do potwierdze-
nia zajmowanej pozycji społecznej, występują w określonych układach. Najczę-
ściej dobra te tworzą określony spójny układ symboli charakterystycznych dla 
danego stylu Ŝycia. Tę tezę potwierdzają badania M.R. Solomona i B. Buchana-
na, którzy odkryli, Ŝe specyficzne marki zawierające symbole pobudzają kon-
sumpcyjną aktywność wtedy, gdy powiązane są ze społecznymi rolami21. Na 
przykład, posiadacz ubrania znanej marki nabywa drogi zegarek i drogie buty. 
Do tego zestawu pasuje równieŜ drogi samochód. Zatem garnitur od Ermene-
gildo Zengi pasuje do zegarka Rolex i auta marki BMW. Dobra konsumpcyjne, 
które posiadają treść symboliczną, są zazwyczaj komplementarne wobec siebie. 
G. McCracken sytuację tę określa jako Jedność Diderota. Symboliczne dopaso-

                                                 
17 K.H. Hörning, Ansätze einer konsumsoziologie, Verlag Rombach, Feiburg 1970, s. 109. 
18 F. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki 

Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 171. 
19 T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieŜy w kulturze kon-

sumpcyjnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 88. 
20 A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsums. Darstellung und Erklärungsansätze, Ver-

lag Duncker und Humbold, Berlin 1998, s. 190–191. 
21 M.R. Solomon, B. Buchanan, A role-theoretic approach to product symbolism: Mapping  

a consumption constellation, „Journal of Business Research” 1991, No. 22, s. 97.  
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wanie dóbr jest wynikiem powiązań między kulturowymi kategoriami i katego-
riami dóbr. Konsument wie, Ŝe zegarek marki Rolex i samochód marki BMW 
zaliczane są do kategorii dóbr „luksusowy produkt” i są elementem kulturowej 
kategorii „Yuppie”22. 

Gdy występuje rozbieŜność między dobrami konsumpcyjnymi a zajmowaną 
pozycją społeczną, konsument dąŜy do osiągnięcia komplementarności. Jeśli 
konsument nabywa jakiś produkt w sposób impulsywny – dąŜy do osiągnięcia 
„harmonijnej jedności konsumenckiej” poprzez kolejne zakupy dóbr, które będą 
współgrać z poprzednio nabytym produktem i pasować do zajmowanej przez 
niego pozycji społecznej. Zatem kupienie nowej rzeczy powoduje konieczność 
nabycia nowych, nieplanowanych przedmiotów. Na przykład nabycie nowej 
torebki skutkuje kolejnymi zakupami: sukienki, butów, apaszki, które będą two-
rzyć określony jednolity styl konsumpcji.  

Konkludując rozwaŜania nad powiązaniem dóbr konsumpcyjnych z kon-
sumpcją na pokaz – warto wskazać zjawisko konieczności posiadania niezbęd-
nej wiedzy o produktach nasyconych znaczeniem symbolicznym. Umiejętność 
wyboru określonego dobra związanego z daną pozycją społeczną staje się waŜ-
ną kompetencją społeczną ludzi Ŝyjących w dzisiejszym społeczeństwie. 
W ogromie dóbr konsumpcyjnych na rynku i implozji informacji o tych dobrach 
waŜna jest umiejętność wyboru właściwego produktu, który odpowiadałby zaj-
mowanej pozycji społecznej i spełniał jednocześnie kryteria uŜyteczności.  

Kompetencje społeczne konsumentów a demonstracyjna konsumpcja 

W dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie występują dwa procesy 
wzajemnie nakładające się na siebie. Jeden z nich dotyczy otwarcia się struktury 
społecznej, czyli moŜliwości swobodnego przemieszczania się pomiędzy kla-
sami społecznymi, które nie mają wyraźnie zakreślonych granic. Ludzie, zmie-
niając połoŜenie klasowe lub warstwowe, muszą nabyć wiedzę o dobrach i wzo-
rach konsumpcyjnych związanych z określonym miejscem w strukturze spo-
łecznej. WaŜne są zatem kompetencje społeczne związane z umiejętnością do-
pasowania się do wymagań klasowych lub warstwowych. Na przykład, jeśli 
zamieszkamy w dzielnicy zajmowanej przez członków klasy średniej, to musi-
my, jak pozostali, posiadać dom z wypielęgnowanym trawnikiem i odpowied-
niej marki samochód.  

                                                 
22 G. McCracken, Culture and consumption, New approaches to the symbolic character of con-

sumer goods and activities, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis 1988, s. 123. 
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Drugi proces dotyczy wzrostu waŜności grupy konsumenckiej jako grupy 
odniesienia dla jednostki. Coraz istotniejsza staje się przynaleŜność do określo-
nej grupy konsumentów, w której kryterium uczestnictwa stanowi konsumowa-
nie określonego rodzaju dóbr lub usług. Z przynaleŜnością do grupy konsumen-
tów wiąŜe się tzw. znawstwo, przejawiające się w estetyce i smaku artystycz-
nym oraz oryginalności jako wyznacznikach stylu Ŝycia charakterystycznego 
dla tej zbiorowości. To oznacza, Ŝe do manifestowania przynaleŜności niezbęd-
ne są atrybuty określonego stylu Ŝycia w postaci dóbr, które odznaczają się 
wyrafinowaniem, smakiem artystycznym i oryginalnością. Konsumować „ze 
znawstwem” – oznacza wiedzę o społecznym i kulturowym znaczeniu nowych 
dóbr, o korzystaniu z dóbr o symbolicznym ładunku, charakterystycznym dla 
społecznego zróŜnicowania23. 

Zarówno pierwszy, jak i drugi proces wymaga posiadania określonej wie-
dzy o powiązaniu dóbr z zawartością symboliczną z danym stylem Ŝycia. Wie-
dza ta jest podstawą kompetencji konsumenckich w zakresie uŜytkowania 
i umiejętności odczytywania przypisywanych znaczeń symbolicznych dobrom 
konsumpcyjnym. MoŜna ją nabyć w dwojaki sposób, albo poprzez obserwację 
i naśladownictwo, albo poprzez zdobywanie informacji o dobrach i wzorach 
konsumpcyjnych w środkach masowego przekazu (czasopismach, programach 
telewizyjnych o stylach Ŝycia, modzie, internecie).  

Praktyki konsumenckie i posiadanie określonych kompetencji konsumenc-
kich ściśle wiąŜą się z posiadaną pozycją społeczną i powiązanymi z nią wzo-
rami konsumpcji. M. Douglas i B. Isherwood w swoich badaniach nad dobrami 
konsumpcyjnymi wskazują, Ŝe do poszczególnych klas społecznych przypisane 
są określone zbiory dóbr konsumpcyjnych24. Członkowie klasy najniŜszej ogra-
niczeni są zatem do zbioru podstawowego, który nie wymaga od konsumenta 
kompetencji w zakresie odczytywania znaków symbolicznych przyporządko-
wanych niektórym dobrom konsumpcyjnym. Wraz z przynaleŜnością do wyŜ-
szych klas społecznych rośnie potrzeba posiadania określonych kompetencji 
w ocenie dóbr i usług konsumpcyjnych.  

WaŜną kompetencją jest właściwa selekcja informacji o nowych dobrach 
konsumpcyjnych. Ma miejsce rywalizacja nie tyle o posiadanie dóbr o charakte-
rze znaczeniowym, lecz o wiedzę na temat nowych towarów, które są poŜądane 
ze względu na modę lub które pozwalają utrzymać pierwotny dystans społecz-

                                                 
23 M. Featherstone, Consumer culture and postmodernism, Sage Publications, London 1991,  
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ny, chociaŜ na krótki czas. Krótkie Ŝycie produktów i ciągle zmieniająca się 
moda wymuszają na konsumentach aktualizację wiedzy o dobrach z zawarto-
ścią symboliczną.  

Rywalizuje się równieŜ o wiedzę dotyczącą wartości społecznych, kulturo-
wych dóbr i tego, jak właściwie się nimi posługiwać. Dostęp do informacji 
i umiejętność posługiwania się nimi są waŜnymi kompetencjami osób aspirują-
cych do zajmowania wyŜszych pozycji społecznych. DuŜa podaŜ dóbr symbo-
licznych wymaga doskonalenia umiejętności ich rozpoznawania, bowiem szyb-
ki ich obieg stanowi zagroŜenie dla czytelności dóbr jako znaków statusu spo-
łecznego. Pomocne w tym są czasopisma, ksiąŜki, programy telewizyjne i ra-
diowe poświęcone kulturze konsumenckiej, które podpowiadają, jak odczyty-
wać znaczenie symboliczne nowych dóbr i jak je spoŜywać w sposób odpowia-
dający wzorowi konsumpcji danej klasy społecznej. Ma to waŜne znaczenie dla 
osób utoŜsamiających się z klasą średnią lub klasą wyŜszą (tzw. nowa klasa 
średnia i nowa klasa ludzi bogatych). Ich obyczaje, usposobienie i upodobania 
dotyczące stylu Ŝycia upodabniają się do stylu Ŝycia charakterystycznego dla 
klas wyŜszych. MoŜna zatem wysnuć wniosek o istnieniu sprzęŜenia zwrotnego 
między kompetencjami konsumpcyjnymi a zajmowaną pozycją społeczną. 

Podsumowanie 

Analizując dobra konsumpcyjne, ich formy, sposób konsumpcji, zmiany 
znaczeń, status oraz konteksty, w których są uŜywane – moŜna odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego ludzie konsumują takie, a nie inne produkty. Zatem opis 
i wyjaśnienie znaczenia dóbr konsumpcyjnych pozwoli wzbogacić analizy form 
i procesów konsumpcji. Jedną z takich form jest konsumpcja na pokaz. Dla 
konsumentów nabywających dobra w celu ich publicznego demonstrowania 
najwaŜniejsza jest ich widoczność. Kupując dobra i uŜywając dóbr z zawarto-
ścią symboliczną, wskazuje się z jednej strony na to, kim się jest, natomiast 
z drugiej strony wskazuje się na konkretną grupę społeczną, której jest się 
członkiem. Wybór przez jednostkę określonych dóbr konsumpcyjnych mimo 
duŜej dobrowolności jest ograniczony wpływem wspólnoty, do której się naleŜy. 

Wiedza o powiązaniach dóbr konsumpcyjnych z konsumpcją na pokaz jest 
podstawą wprowadzania nowych produktów na rynek. Sukces ich sprzedaŜy 
wiąŜe się z umiejętnością włączenia ich w określony styl Ŝycia albo uczynienia 
atrybutem określonej pozycji społecznej. Samo wyprodukowanie danego pro-
duktu nie wystarcza, konieczne staje się nasycenie go zawartością symboliczną 
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tak, aby był postrzegany przez konsumentów jako niezbędny do demonstrowa-
nia pozycji społecznej albo jako narzędzie ekspresji własnej toŜsamości.  

Refleksje o aktualności konsumpcji na pokaz zawarte w tym opracowaniu 
mogą stać się podstawą szerszych badań nad kierunkami rozwoju konsumpcji 
w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwem.  
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The paper entitled: “Conspicuous consumption as a feature of the modern consumer market” 
is devoted to the presentation of the issues of conspicuous consumption. In this paper, an outline 
of the historical changes in conspicuous consumption has been presented. The significance of the 
goods of symbolic content as artefacts that are characteristic of conspicuous consumption has also 
been presented. The transformation in the perception of goods with the content of luxury as  
a factor of conspicuous consumption has been outlined. It has been indicated that goods with 
symbolic content create a specific cohesive arrangement of symbols characteristic of a given 
lifestyle. In analysing consumer goods, their forms, significance, status and contexts in which 
they are utilized, the significant changes occurring in conspicuous consumption have been indi-
cated. The social competences availed of in demonstrating goods with symbolic content have also 
been presented. It has also been indicated that the description and explanation of the symbolic 
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Streszczenie 

Moda na ekologię powoli dotarła takŜe do Polski, znajdując swój wyraz w wyborach konsu-
menckich jednostek i działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł 
skupia się na pokazaniu zjawiska ekologicznej konsumpcji na pokaz oraz próbie oceny jego 
efektów zarówno na poziomie społecznym, jak i marketingowym. W pierwszej części przedsta-
wiono trend ekologizacji zachowań nabywczych, wyjaśniono pojęcie konsumpcji na pokaz oraz 
pokazano, jak te dwa zjawiska łączą się, przynosząc efekt w postaci dóbr ekologicznych stano-
wiących wyznaczniki statusu społecznego ich posiadacza lub uŜytkownika. Następnie zaprezen-
towano wyniki badania własnego (FGI) pokazujące stosunek młodych konsumentów do mody na 
ekologię i marek kreowanych na „eko-ikony”. 

Słowa kluczowe: ekologia, ekologizacja konsumpcji, konsumpcja na pokaz, eko-ikony 

Ekologizacja zachowań nabywczych  

Ekologizację konsumpcji moŜna zdefiniować jako nowy trend przejawiają-
cy się w trosce konsumentów o to, aby przez swoje decyzje zakupowe nie szko-
dzić środowisku naturalnemu, oraz w poszukiwaniu w kupowanych markach 
etycznej wartości dodatkowej. W wielu krajach konsumpcjonizm doprowadził 
do nadmiernej konsumpcji, przekraczającej granice realnych potrzeb człowieka, 
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dlatego, zwłaszcza w zamoŜniejszych warstwach społeczeństw, pojawiła się 
moda na jego odwrócenie poprzez świadomą dekonsumpcję3.  

Trend ekologizacji stymulowany jest obniŜaniem się rangi konsumpcji 
w systemie wartości człowieka, traktowaniem jej jako środka, a nie celu Ŝycia. 
Zdaniem R. Ingleharta, społeczeństwa Europy Zachodniej charakteryzuje w tej 
chwili przesunięcie od wartości materialnych, kilkadziesiąt lat temu uznawa-
nych jeszcze za najwaŜniejsze w Ŝyciu, w stronę wartości postmaterialnych, 
takich jak samorealizacja, potrzeba uznania społecznego czy właśnie dbałość 
o środowisko naturalne4. Dowodem na to jest chociaŜby fakt, Ŝe za powszechne 
uwaŜa się tam, iŜ konsument potrzebuje wiedzy i moŜliwości współdecydowa-
nia o warunkach produkcji, handlu i utylizacji odpadów. Działania organizacji 
konsumenckich nie ograniczają się jedynie do informacji, ale polegają takŜe na 
organizowaniu akcji protestacyjnych i bojkotów firm, które wykorzystują swoją 
silniejszą pozycję wobec konsumentów i pracowników lub produkują bez dba-
łości o środowisko naturalne5.  

Ekologizacja konsumpcji przejawia się w posiadanej przez konsumenta 
wiedzy na temat kwestii dotyczących ochrony środowiska i odpowiedzialności 
społecznej oraz postaw wobec niej. Cechuje ją takŜe chęć osobistego 
zaangaŜowania się w rozwiązywanie problemów społecznych, do której 
niezbędne jest posiadanie informacji na temat tego, co moŜe zrobić jednostka 
w celu zmniejszenia negatywnego wpływu nadmiernej konsumpcji na środo-
wisko i społeczeństwo6. 

Drugim przejawem ekologizacji jest dąŜenie do racjonalizacji zachowań 
konsumenckich, które charakteryzuje się krytycznym stosunkiem do oferty 
rynkowej oraz malejącą liczbą zakupów impulsywnych i dokładną analizą wła-
snych wydatków. Współcześni konsumenci coraz częściej dąŜą do poprawy 
poziomu i jakości Ŝycia nie poprzez zwiększenie swojego stanu posiadania, ale 
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przez umiejętne korzystanie z informacji i osiągnięć techniki7. Racjonalizacja 
przejawia się równieŜ w ograniczeniu konsumpcji dóbr, przy produkcji których 
zuŜywane są nieodnawialne zasoby przyrody oraz tworzone niebezpieczne od-
pady8. 

Trzeci przejaw ekologizacji polega na zwracaniu przez konsumentów coraz 
większej uwagi na społeczną odpowiedzialność firm. Wyrazem tego jest chęć 
angaŜowania się w bojkoty produktów firm postępujących wbrew standardom 
etycznego postępowania, czyli szkodzących środowisku naturalnemu, nieprze-
strzegających praw pracowniczych czy podejmujących inne decyzje szkodliwe 
ze społecznego punktu widzenia9.  

Czwartym przejawem ekologizacji konsumpcji jest rosnąca popularność 
dóbr i usług promowanych przy uŜyciu marketingu społecznie zaangaŜowanego 
(cause-related marketing). MoŜna go zdefiniować jako proces formułowania 
i implementowania aktywności marketingowych, opierających się na ofiarowa-
niu przez firmę określonej kwoty na jakiś cel społeczny – pod warunkiem, Ŝe 
konsumenci zaangaŜują się w transakcje przynoszące firmie dochód10.  

Konsumpcja na pokaz 

Zjawisko konsumpcji na pokaz, tradycyjnie rzecz ujmując, przejawia się 
w podwyŜszaniu poziomu spoŜycia i ostentacyjnej konsumpcji markowych 
produktów, zwłaszcza odzieŜy, samochodów i wyposaŜania mieszkań, w celu 
znalezienia prestiŜu i uznania w swoim środowisku11. Po raz pierwszy ten typ 
konsumpcji został scharakteryzowany przez Thorsteina Veblena (w uchodzącej 
dziś za klasyczną „Teorii klasy próŜniaczej”12), który opisał wzory konsumpcji 
burŜuazji północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Była to klasa nuwory-
szy, która właśnie pokonała w wojnie secesyjnej wielkich posiadaczy ziemskich 
z południa kraju. Pierwsze pokolenia klasy próŜniaczej starały się za wszelką 
cenę przemienić część swego statusu ekonomicznego w status społeczny. Na-

                                                 
7 J. Rachocka, Trendy konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, w: Zachowania 

konsumenckie – teoria i praktyka, red. J. Woś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003,  
s. 95. 

8 M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna 
Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 220. 

9 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006, s. 256. 
10 P. Varadarajan, A. Menon, Cause-related marketing: a coalignment of marketing strategy 

and corporate philanthropy, „Journal of Marketing” 1988, No. 52, s. 58–74. 
11 G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s.113. 
12 T. Veblen, Teoria klasy próŜniaczej, Muza, Warszawa 1998, pierwodruk w j.angielskim – 

1899. 
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rzędziami tego były takie obiekty konsumpcji, jak okazałe posiadłości ze słuŜ-
bą, wyszukane formy rozrywki czy elegancka odzieŜ i droga biŜuteria.  

Jednostki Ŝyjące we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym uŜywa-
ją konsumpcji jako środka podkreślenia własnej odrębności i niepowtarzalności. 
Spowodowane jest to faktem, Ŝe – w odróŜnieniu od wszystkich poprzednich 
modeli społeczeństwa – nie mamy obecnie z góry zapewnionej toŜsamości, 
wskutek urodzenia w danej rodzinie czy pełnienia danego zawodu, lecz musimy 
ją dopiero sami zbudować. Narzędziem, jakiego do tego uŜywamy, jest najczę-
ściej kupowanie dóbr, które dostarczają symboli przynaleŜności do określonej 
„klasy konsumpcyjnej”13. Konsumpcja na pokaz przybiera współcześnie formę 
konsumpcji symbolicznej, która polega na uŜywaniu produktów jako środków, 
przy pomocy których moŜna stworzyć i rozwijać swoją toŜsamość. KaŜdy 
człowiek ma cały repertuar takich produktów, których konsumpcja jest dla nie-
go symboliczna. Konsumowane dobra i usługi są równieŜ uŜywane do komuni-
kowania się z innymi konsumentami, do kodowania i odkodowywania wiado-
mości od innych. Szczególnie przy dobrach konsumowanych publicznie waŜne 
dla ludzi jest to, jak inne osoby z ich grupy społecznej zinterpretują konsumpcję 
danego dobra czy marki14. Konsumpcja symboliczna tym róŜni się od 
tradycyjnie pojmowanej konsumpcji na pokaz, Ŝe pozwala równie wyraźnie 
akcentować swoją pozycję społeczną przy uŜyciu znacznie mniejszej liczby 
środków materialnych. Z uwagi na to, Ŝe liczy się bardziej posiadany gust 
kulturowy15 lub zebrane doświadczenia16 – niŜ posiadane dobra materialne, 
moŜe się ona przejawiać równieŜ w demonstracyjnej dekonsumpcji17. 

Dobra ekologiczne jako wyznaczniki statusu konsumenta 

Konsumpcja na pokaz pozwala konsumentowi realizować swoją potrzebę 
uznania społecznego. Z uwagi na rosnącą świadomość zagadnień związanych 
z ekologią, uznanie to moŜna obecnie uzyskać nie tylko poprzez klasyczne, 
wystawne zachowania konsumenckie, ale takŜe poprzez demonstracyjny rozsą-
dek, przejawiający się w racjonalności ekonomicznej oraz wybieraniu produk-

                                                 
13 M. Cahill, The implications of consumerism for the transition to a sustainable society, „So-

cial Policy and Administration” 2001, Vol. 35, s. 627–632. 
14 M. Piacentini, G. Mailer, Symbolic consumption in teenagers' clothing choices, „Journal of 

Consumer Behaviour” 2004, No. 3, s. 251–262. 
15 P. Bourdieu, Distinction. A social critique of judgements of taste, Routledge and Kegan, 

London 1986. 
16 J. Pine, J. Gilmore, The experience economy… 
17 A. Shipman, Lauding the leisure class: symbolic content and conspicuous consumption, 

„Review of Social Economy” 2004, Vol. 62, s. 277–289. 
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tów firm odznaczających się wysokim poziomem odpowiedzialności społecz-
nej18. Prowadzone w krajach zachodnich badania pokazują, Ŝe zwłaszcza młode 
pokolenie konsumentów interesuje nie tylko cena produktu, ale takŜe kwestie 
ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju. Młodzi poprzez swoją kon-
sumpcję wysyłają komunikaty do róŜnych grup, pokazując w ten sposób swój 
styl Ŝycia oraz swoje przekonania polityczne czy ekologiczne19. 

Konsekwencją tych trendów jest obserwowana obecnie transformacja stra-
tegii pozycjonowania produktów ekologicznych w odniesieniu do pozostałych 
dóbr. Początkowo produkty ekologiczne stanowiły po prostu brzydsze wersje 
normalnych produktów. Charakteryzowała je najczęściej wyŜsza cena, niŜsza 
efektywność, gorszy smak czy brzydszy projekt – niŜ w przypadku ich zwy-
czajnych odpowiedników. Następnie zaobserwowano wysiłki ze strony przed-
siębiorstw produkujących tego typu dobra, aby wyglądały one tak samo ładnie 
i były równie przyjazne w uŜytkowaniu jak zwykłe produkty. Natomiast obec-
nie pojawił się nowy trend, w postaci kreowania z marek produktów proekolo-
gicznych tak zwanych „eko-ikon”, których głównym zadaniem jest pokazywa-
nie otoczeniu, jak ekologiczny jest ich właściciel. Z uwagi na to, Ŝe wielu kon-
sumentom imponuje prowadzenie ekologicznego stylu Ŝycia, osoby konsumują-
ce produkty ekologiczne często chcą, aby z daleka było widać, iŜ dobra, których 
uŜywają, są na przykład przyjazne środowisku. Aby dany produkt moŜna było 
określić jako „eko-ikonę”, musi wyróŜniać się swoim wyglądem na tyle, aby 
z daleka moŜna było rozpoznać, Ŝe jest ekologiczny. Dobrze takŜe, aby wyróŜ-
niał się ciekawą opowieścią związaną z marką, dostarczającą jej uŜytkownikowi 
sposobu na podtrzymanie zainteresowania innych20.  

Zdaniem A. Brismana, jedyną przyczyną proekologicznych zachowań bar-
dzo duŜej liczby konsumentów jest chęć podąŜania za modą21. Niebezpieczeń-
stwo, jakie wiąŜe się z taką postawą, to moŜliwość wykluczenia z nurtu ekolo-
gizacji tych osób, które nie mają wystarczających środków do zachowań pro-
ekologicznych. W rezultacie – w załoŜeniu szlachetne zachowania proekolo-
giczne mogą skutkować segregacją społeczną, a nie przyłączaniem coraz więk-
szej grupy osób do grona prowadzących zrównowaŜony i rozsądny tryb Ŝycia.  

                                                 
18 G. Światowy, Zachowania…, s. 112. 
19 A. Ahava, P. Palojoki, Adolescent consumers: reaching them, border crossings and peda-

gogical challenges, „International Journal of Consumer Studies” 2004, No. 28, s. 371–378. 
20 Trendwatching.com: Eco-iconic, http://trendwatching.com/trends/ecoiconic.htm. 
21 A. Brisman, It takes green to be green: environmental elitism, „ritual displays” and con-

spicuous non-consumption, „North Dakota Law Review” 2009, Vol. 85, s. 329–370. 
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D. Morrison i R. Dunlap wymienili następujące cechy ruchu ekologicznego, 
które mogą skutkować jego elitarnością22: 
1. Elitarność ze względu na skład osobowy. Ten typ elitarności oznacza, Ŝe 

osoby popierające ruchy ekologiczne wywodzą się głównie z uprzywilejo-
wanych klas społecznych, stanowiących socjoekonomiczną elitę społeczeń-
stwa. Nowsze badania pokazują jednak, Ŝe elitaryzm ten związany jest bar-
dziej z wykształceniem jednostki niŜ jej statusem ekonomicznym czy za-
wodowym. 

2. Elitarność ideologiczna. Oznacza ona, Ŝe wszelkie proponowane reformy 
ekologiczne mają na celu przyniesienie korzyści miłośnikom ochrony śro-
dowiska, a dla pozostałych członków społeczeństwa stanowią głównie 
koszt. Dotyczy to zwłaszcza osób zaliczających się do najmniej uprzywile-
jowanych grup społeczeństwa. Przykładem moŜe być konflikt wokół budo-
wy obwodnicy, która ułatwiłaby bezrobotnym mieszkańcom mniejszych 
miejscowości dojazd do pracy do duŜego miasta, a jest blokowana „z przy-
czyn ekologicznych” przez bogatych mieszkańców przedmieść, którym 
droga taka zepsułaby widok z okna. 

3. Elitarność oddziaływania. Wynika ona z załoŜenia, Ŝe efekty reform pro-
ekologicznych przynoszą zyski głównie wyŜszym klasom społecznym, 
a dla uboŜszych stanowią wyłącznie koszt, a więc mają regresywne skutki 
dystrybucyjne.  
Spośród przedmiotów ekologicznych, które mogą stanowić oznaki statusu, 

na jednym z pierwszych miejsc znajdują się samochody, takie jak na przykład 
model Prius firmy Toyota. Auta te wyposaŜone są w napęd hybrydowy, który 
zmniejsza zuŜycie paliw kopalnianych oraz emisję dwutlenku węgla do atmos-
fery. Jak pokazują badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, aŜ 34% 
nabywców Priusa kupiło go z uwagi na to, Ŝe taki samochód coś o nich mówi23 
– właściciel wysyła mianowicie otoczeniu sygnał, Ŝe właśnie zajmuje się rato-
waniem planety oraz jest bardziej inteligentny i bogatszy od reszty konsumen-
tów. Rezultatem jest wytworzenie w pozostałych ludziach przekonania, Ŝe pro-
ekologiczność dotyczy wąskich elit, a wkład całej reszty społeczeństwa 
w ochronę środowiska naturalnego nie jest ani potrzebny, ani mile widziany.  

                                                 
22 D. Morrison, R. Dunlap, Environmentalism and elitism: a conceptual and empirical analysis, 

„Environmental Management” 1986, Vol. 10, s. 581–589. 
23 A. Brisman, It takes green…, s. 329–370. 
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Ekologiczne zachowania, zdaniem Brismana24, zamiast być efektywnymi 
działaniami – stają się rytualnymi manifestacjami. Unikanie plastikowych tore-
bek w hipermarkecie jest godnym pochwały zachowaniem, ale równocześnie 
moŜe być zaledwie rytualną manifestacją. Zwłaszcza w sytuacji, gdy konsument 
taki przyjechał na zakupy duŜym samochodem, zamiast przyjść piechotą, co teŜ 
byłoby efektywnym działaniem proekologicznym, ale niemieszczącym się juŜ 
w definicji konsumpcji na pokaz. Traktowanie bycia ekologicznym jako mody 
dla bogatych powoduje, Ŝe osoby, które nie posiadają wystarczających środków 
ekonomicznych lub kapitału kulturowego do nabywania najnowszych, modnych 
ekologicznych gadŜetów, czują się z niej wyłączone. Tymczasem warto pamię-
tać, Ŝe bardzo wiele działań na rzecz ochrony środowiska moŜe być podejmo-
wanych bez uŜycia dodatkowych środków i nie stanowić informacji o uprzywi-
lejowanym statusie społecznym osoby, która je podejmuje. 

Metodyka badania 

Przeprowadzone badanie miało cel eksploracyjny, zmierzający do określe-
nia, czy w Polsce występuje juŜ zjawisko ekologicznej konsumpcji na pokaz, 
oraz sprawdzenia, jakie postawy wobec niego mają badani konsumenci.  

Jako metoda badawcza zostały zastosowane zogniskowane wywiady gru-
powe (FGI). Metoda ta cechuje się wysoką trafnością fasadową i treściową, 
z uwagi na moŜliwość pogłębionego spojrzenia na szeroki zakres kwestii i pro-
blemów poruszanych podczas badania. Jej zaletą jest fakt występowania zja-
wisk związanych z dynamiką grupy, pozwalających ujawnić tematy, których 
badacz nie przewidział i które nie pojawiłyby się w wywiadach indywidual-
nych25. 

Scenariusz wywiadu był częściowo standaryzowany oraz nieustrukturali-
zowany, przez co umoŜliwiał uczestnikom swobodne formułowanie wypowie-
dzi na zadane pytania. Jego pierwsza część dotyczyła ogólnych kwestii związa-
nych z rozumieniem pojęcia ekologia i podejmowanymi przez uczestników 
badania zachowaniami proekologicznymi.  

Druga część badania odnosiła się do zagadnień dotyczących konsumpcji na 
pokaz oraz marek postrzeganych jako ikoniczne. W trzeciej części wywiadu 
uŜyte zostały pomoce w postaci zdjęć produktów, które moŜna określić jako 
„eko-ikony”. Zdjęcia podzielono na pięć kategorii: środki transportu (samochód 
hybrydowy Ronn Motor Company Scorpio, samochód elektryczny Aptera, mo-

                                                 
24 Ibidem, s. 329–370. 
25 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 345. 
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tory hybrydowe Suzuki Crosscage, rowery Veturilo), ubrania i dodatki (odzieŜ 
z surowców wtórnych, torby z recyclingu Egoist i Worn Again, torby z bate-
riami słonecznymi Reware, buty Adidas Grün Collection), kosmetyki (linie 
Body Shop i Balm-Balm), Ŝywność (miody Krakowski Kredens, jogurty orga-
niczne Wallaby i Rachel’s) oraz sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe 
Coral-2000-Solar i Samsung Blue Earth, pendrive’y z korka i bambusa). 
Uczestnicy badania proszeni byli o opinie o prezentowanych produktach, okre-
ślenie swoich intencji zakupowych oraz ewentualnej chęci podjęcia większych 
wysiłków i poniesienia wyŜszych kosztów w celu zdobycia tego typu dóbr. 
Ostatnia część scenariusza wywiadu koncentrowała się na przyszłości ekologi-
zacji konsumpcji w oczach rozmówców. 

Badanie składało się z trzech zogniskowanych wywiadów, w których 
w sumie uczestniczyło 17 osób w wieku od 19 do 23 lat. KaŜdy z wywiadów 
trwał około 70 minut. Jako rozmówcy wybrani zostali młodzi ludzie zamieszku-
jący w Warszawie. Wybór ten podyktowany został faktem, Ŝe zaliczają się oni 
do grupy społecznej potencjalnie najszybciej reagującej na wszelkie nowy tren-
dy społeczne wpływające na zachowania konsumenckie, jak równieŜ bardziej 
wraŜliwej na kwestie ekologii i ochrony środowiska naturalnego26. 

Analiza wyników badania własnego 

Uczestnicy badania termin „ekologia” utoŜsamiali głównie z ochroną śro-
dowiska naturalnego. Wymieniano, jako mieszczące się w jej ramach, działania 
mające na celu dbałość o czystość, segregację śmieci, oszczędzanie zasobów, 
korzystanie z nieszkodliwych dla środowiska produktów, a takŜe zdrowe odŜy-
wianie się. Dla badanych osób bycie ekologicznym oznaczało między innymi: 

„Ktoś jest ekologiczny jak w swoim codziennym Ŝyciu stara się dbać o oto-
czenie i przykładowo segreguje śmieci, stara się nie zaśmiecać środowiska” 
(kobieta, 21 lat). 

„Oszczędzanie wody, prądu, niemarnotrawienie” (kobieta, 20 lat). 
„Wybieranie produktów, przy wytwarzaniu których nie szkodzi się środo-

wisku” (męŜczyzna, 23 lata). 
Zdecydowanie niŜszą spójność moŜna było zaobserwować w wypowie-

dziach dotyczących tego, w jakim stopniu badani wprowadzają ekologiczne 
załoŜenia w czyn. Zaledwie jedna osoba deklarowała, Ŝe postępuje w pełni eko-

                                                 
26 J. Roberts, Green consumers in the 1990s: profile and implications for advertising, „Journal 

of Business Research” 1996, Vol. 36, s. 217–231; Reklama a konsument, UOKiK, Warszawa 
2004. 
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logicznie, zaś pozostali respondenci podejmowali tylko niektóre działania, uza-
sadniając to brakiem moŜliwości lub zwykłym lenistwem i wygodą.  

„Ja wywodzę się z takiego środowiska, gdzie zawsze była segregacja śmie-
ci, oszczędność prądu […]. Wodę oszczędzam, bo mnie po prostu coś niesie, 
jak widzę, Ŝe jest woda odkręcona i nikt nic z tą wodą nie robi. […] No i śmieci 
[…] nigdy nie wyrzucę butelek plastikowych do zwykłych śmieci, bo teŜ mam 
jakieś wyczulenie na tym punkcie. I przede wszystkim makulaturę muszę od-
kładać – znaczy lubię i chcę i uwaŜam, Ŝe to kaŜdy powinien robić” (kobieta, 20 
lat). 

 „Staramy się… tak, np. takie łatwiejsze rzeczy, segreguję śmieci. No tak, 
bardziej niŜ jechać rowerem, staram się wybierać te produkty ekologiczne” 
(kobieta, 19 lat). 

MoŜna takŜe odnieść wraŜenie, Ŝe pewne działania podejmowane są z przy-
czyn zewnętrznych, takich jak przymus: 

„U mnie to segregacja śmieci to jest standard… mieszkam na takim osiedlu 
strzeŜonym, w którym po prostu ochroniarz patrzy, co ja wyrzucam” (kobieta, 
20 lat). 

„Jestem ekologiczny na tyle, na ile pozwala mi otoczenie, bo tak z czystego 
lenistwa nie oszczędzam wody ani nic takiego” (męŜczyzna, 20 lat). 

Kolejne poruszone zagadnienie dotyczyło świadomości uczestników bada-
nia odnośnie do warunków, w jakich wytwarzane są produkty (np. warunki 
pracy, stosowane surowce, zawartość produktów). Prezentowane postawy były 
zróŜnicowane, część rozmówców deklarowała całkowitą obojętność, jednak 
pojawiły się równieŜ wypowiedzi osób zwracających uwagę na te kwestie. Jak 
pokazują poniŜsze cytaty, najczęściej warunki produkcji sprawdzono w przy-
padku Ŝywności i kosmetyków. 

„Ja się staram zauwaŜać, np. jak były opakowania do jajek, to teŜ jest napi-
sane jak te kurczaki są chowane, w klatkach” (kobieta, 21 lat). 

„Przy zakupie kosmetyków zwracam uwagę, czy są z ekologicznych upraw, 
bo to są naprawdę kosmetyki zupełnie innej jakości i często zwracam teŜ uwagę 
czy nie są testowane na zwierzętach” (kobieta 20 lat). 

Pojawił się w tym kontekście odnośnik do ceny, którą uznano za czynnik 
ostatecznie weryfikujący chęć zakupu danego produktu. 

„Ja staram się zwracać uwagę na to, z czego dana rzecz jest stworzona 
i dlaczego tak jest…i czy duŜo jest E i tych wszystkich innych paskudztw… 
natomiast no kwestia jest właściwie ceny. I zazwyczaj ta cena wygrywa i tyle” 
(męŜczyzna, 21 lat). 
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Druga część badania poświęcona została produktom ekologicznym i ich 
zdolności przekształcenia się w marki ikoniczne (kultowe), których ostentacyj-
na konsumpcja pozwoliłaby na budowanie pro-ekologicznego wizerunku kon-
sumentów. Rozmówcy biorący udział w badaniu zgodnie stwierdzili, Ŝe produk-
ty, jakie kupujemy, wpływają na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez 
otoczenie. Do najsilniej oddziałujących grup produktów zaliczono odzieŜ i do-
datki, Ŝywność, elektronikę oraz kosmetyki. Poproszeni o zdefiniowanie marki 
kultowej, uczestnicy badania wskazywali na jej ponadczasowość i wysoką roz-
poznawalność, a takŜe dłuŜszy czas istnienia i znaczącą sprzedaŜ. Nie osiągnię-
to konsensusu w kwestii poziomu bliskości marki i konsumenta, gdyŜ część 
osób uznała, Ŝe marki-ikony powinny być powszechne, zaś druga grupa wska-
zywała na ich ekskluzywność i zdolność do wzbudzania poŜądania: 

„To jest marka, którą kojarzą wszyscy wszędzie” (męŜczyzna, 20 lat). 
„Taka, do której cięŜko się dostać tak naprawdę, a duŜo osób chce ją posia-

dać” (kobieta, 21 lat). 
Wśród wymienionych marek kultowych znalazły się m.in. okulary Ray 

Ban, sprzęt elektroniczny Apple, napoje Coca-Cola, buty Converse, oprogra-
mowanie Microsoft oraz odzieŜ Tommy Hilfiger. Na liście tej nie pojawiła się 
jednak Ŝadna marka ekologiczna, pomimo tego, Ŝe na pytanie, czy ekologia jest 
modna, część rozmówców odpowiedziała twierdząco. NaleŜy zwrócić uwagę, 
Ŝe w przypadku tego pytania wystąpił rozdźwięk w opiniach uczestników bada-
nia. Jak wspomniano powyŜej, część osób uznała, Ŝe bycie ekologicznym jest 
obecnie modne wśród ich znajomych, czemu towarzyszy powstawanie nowych 
placówek handlowych i nagłaśnianie tej idei w mediach, co z kolei prowadzi do 
zwiększonej świadomości ekologicznej. Wskazują na to przytoczone poniŜej 
wypowiedzi:  

„DuŜo sklepów specjalnych, ekologicznych pojawiło się ostatnio… Jest te-
go duŜo, czyli zwiększa się jednak na to popyt, a ludzie jednak zwracają na to 
uwagę… Mam na przykład część znajomych, którzy zwracają na to uwagę i na 
przykład nie chodzą do normalnych sklepów… Mają te swoje sklepy, do któ-
rych potrafią podjechać x kilometrów” (męŜczyzna, 21 lat). 

„To wydaje mi się, Ŝe nie jest kwestia mody, tylko takiej większej świado-
mości tego, co jemy, jak Ŝyjemy” (kobieta, 21 lat). 

Jednocześnie jednak wielu rozmówców stwierdziło, Ŝe moda na ekologię 
jest wynikiem indoktrynacji przeprowadzanej przez media i Unię Europejską 
oraz trendem, który jest narzucany przez znane osoby, co wzbudza w konsu-
mentach opór i prowadzi do powstania swoistej kontrmody: 
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„Mnie się wydaje, Ŝe jest trochę modne, ale z drugiej strony modne jest teŜ 
potępianie ekologów za to, Ŝe oni tak przesadzają. I Ŝe o..., ekolodzy mówią tak, 
to ja zrobię inaczej. Mam niektórych takich znajomych, którzy naprzeciw robią, 
bo wkurza ich ta moda” (kobieta, 20 lat). 

„Zwykła moda jest tak, Ŝe ktoś po prostu zaczyna coś lubić, jedna, druga, 
trzecia, czwarta osoba i to się tak staje popularne, a to jakoś tak próbuje się nam 
z góry nałoŜyć […] i dlatego moŜe tak szybko powstała ta kontrmoda” (męŜ-
czyzna, 20 lat). 

„To jest bardzo lansowane przez media, wszystkie diety, bycie ekologicz-
nym i takie, ale czy jest modne, Ŝe ludzie tak robią to faktycznie nie” (kobieta, 
21 lat). 

RozbieŜność w percepcji mody na ekologię znalazła odzwierciedlenie 
w opiniach uczestników badania na temat samych ekologów. W wyniku analizy 
materiału badawczego udało się wyodrębnić trzy typy wizerunków osób ekolo-
gicznych. Pierwszy z nich to ekolog jako osoba trochę szalona, przesadzająca 
w swoich działaniach (np. umieszczająca radykalne posty na portalach społecz-
nościowych), głucha na argumenty i demonstrująca swoje poglądy poprzez 
róŜne skrajne zachowania (np. przykuwanie się do drzew) i specyficzny wygląd.  

„Mi jakoś tacy ludzie ekologiczni do granic, Ŝe w ogóle wszystko jest eko-
logiczne w ich Ŝyciu nie kojarzą się jakoś w ogóle dobrze… Bo zazwyczaj to 
przechodzi w jakieś takie radykalne postawy… A nie da się tego tak wprowa-
dzić… trzeba by w szałasie gdzieś mieszkać w lesie i zbierać grzybki. Nie mają 
teŜ takiego dystansu do innych, Ŝe kaŜdy ma swoje Ŝycie, tylko starają się 
gdzieś to czasami bardzo drastycznie przekazywać dalej. Jakoś zupełnie… tak 
to widzę jakoś na rowerze, w jakiś szalikach…” (męŜczyzna, 21 lat). 

„Niedbający o dobra materialne, taki wolny, Ŝyjący w swoim świecie, nie 
wiem, przyczepi się do drzewa i tam go nie obchodzi, co tam ma na tym drze-
wie… Kojarzy mi się właśnie taka osoba, która nie zwraca uwagi za bardzo jak 
się ubiera, Ŝe ma jakieś tam małe mieszkanie, w ogóle nie pracuje w jakimś 
konkretnym, powaŜnym zawodzie…” (kobieta, 20 lat). 

Drugi typ ekologa to osoby określane jako snobistyczne i konsumujące pro-
dukty ekologiczne wyłącznie na pokaz. Zaliczają się do nich rozmaici bogaci 
znajomi naszych rozmówców, jak i osoby publiczne, np. piosenkarka Reni Jusis.  

„Ja jeszcze znam ludzi, którzy udają, Ŝe są ekologiczni, bo tylko tak moŜna 
to nazwać, udawaniem, tylko po to, Ŝeby pokazać swój prestiŜ, bo kupują z tych 
sklepów organic itd., tylko Ŝe ich na to stać” (kobieta, 19 lat). 



Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak 50 

„Telewizja bardzo nagłaśnia to, bardzo modne wśród tych wszystkich cele-
brytów jest bycie ekologicznym. No nie wiem, najbardziej mi się kojarzy Reni 
Jusis, która wszem i wobec mówi, Ŝe pierze pieluchy swoich dzieci w jakiś 
indyjskich orzechach” (kobieta, 20 lat). 

WyŜej wymienione dwa typy ekologów uczestnicy badania obarczyli od-
powiedzialnością za sprzeciw „normalnych” konsumentów wobec ekologii. 
Pojawiły się jednak równieŜ wypowiedzi wskazujące na istnienie trzeciego typu 
osoby prowadzącej ekologiczny tryb Ŝycia, a więc takiej, która nie robi tego na 
pokaz, a po prostu Ŝyje i konsumuje produkty w sposób rozwaŜny, odpowie-
dzialny i oszczędny. 

„Mnie się kojarzy z dwoma osobami: z jedną taką, jak opowiadacie właśnie 
przesadną ekologicznie, a drugą tak jak się powinno być ekologicznym, czyli po 
prostu oszczędzają na wodzie, kupują zdrową Ŝywność, ubierają się w takie 
ubrania […] no i taka osoba to juŜ jak najbardziej pozytywnie” (męŜczyzna, 23 
lata). 

„Ja teŜ bym odróŜniała ludzi, którzy robią tylko na pokaz, a tych którzy to 
robią dla siebie” (kobieta, 20 lat). 

Przytoczone powyŜej negatywne wypowiedzi prawdopodobnie przełoŜyły 
się na oczekiwania wobec produktów ekologicznych. Uczestnicy badania 
stwierdzili, Ŝe powinny one być wprawdzie dobrze oznakowane, jednak nie ma 
potrzeby, aby w specjalny sposób podkreślały swój proekologiczny charakter. 
Badani zaznaczyli, Ŝe przy dokonywaniu zakupów kierują się głównie racjonal-
nymi przesłankami, takimi jak praktyczne zastosowanie czy jakość produktów 
(ekologiczne wyroby uznano za posiadające wyŜszą jakość). Z kolei cena zosta-
ła zidentyfikowana jako czynnik zniechęcający, gdyŜ dobra ekologiczne są wy-
ceniane wyŜej.   

„Tego Samsunga, pewnie [kupiłabym], ale ze względu na to, Ŝe sam by się 
ładował…, to ze względu na moją wygodę tylko… a nawet fajnie wygląda” 
(kobieta, 21 lat). 

„To mi się podoba i podoba mi się funkcjonalność tego, jeśli wymyśliliby 
Ŝeby, nie wiem, czy to ma sens, teŜ na ładowarkę, Ŝeby to było jako dodatkowe 
[jest] no to fajnie, podoba mi się” (kobieta, 21 lat). 

„PrzewaŜnie te produkty, które są ekologiczne, one są droŜsze, dlatego ja 
ich nie kupuję” (kobieta, 20 lat). 

Jednocześnie, respondenci uznali, Ŝe są gotowi do podjęcia pewnego dodat-
kowego wysiłku w celu dotarcia do dóbr ekologicznych (np. poszukiwania 
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sklepu z właściwym asortymentem), a takŜe byliby skłonni zapłacić nieznacznie 
wyŜszą cenę. 

„Byłabym skłonna pokonać jakiś większy dystans, jeŜeli wiedziałabym, Ŝe 
to pochodzi z jakieś tam lepszej produkcji” (kobieta, 21 lat). 

„Buty teŜ mogłabym kupić, jeŜeli za bardzo nie róŜniłyby się od ceny… je-
Ŝeli nie byłoby to 500 złotych” (kobieta, 20 lat). 

Ustosunkowując się do produktów ekologicznych, respondenci podkreślali, 
Ŝe ostentacyjna konsumpcja w tym przypadku jest nie na miejscu, a kreowanie 
i promowanie eko-ikon uznano za niewłaściwe podejście, które robi więcej 
złego niŜ dobrego:  

„Mnie cały czas nie przekonuje to, Ŝe wydają więcej pieniędzy na lansowa-
nie ekologicznych produktów. JeŜeli produkt ma być naturalny to chcemy to 
robić i niezaleŜnie od tego, jak to wygląda, to chcemy to kupić. Nikt nie kupuje 
ekologicznych produktów, bo one ładnie wyglądają. […] Nie muszę wydawać 
więcej pieniędzy na kupowanie ładnego produktu, jeŜeli chcę kupić ekologicz-
ny produkt” (kobieta, 21 lat). 

„– PrzecieŜ jak ktoś kupuje samochód [to] się dowie, czy on jest ekologicz-
ny czy nie, nie musi mieć Ŝadnych oznaczeń specjalnych. 

– Ale niektórzy chcą Ŝeby inni widzieli, Ŝe ja jestem ekologiczny…  
– Dla szpanu to niech sobie sami walną naklejkę” (męŜczyzna, 23 lata i ko-

bieta, 20 lat) 
Zapytani o perspektywy rozwoju trendu ekologicznego, rozmówcy zgodnie 

stwierdzili, Ŝe będzie to trend rozwojowy, chociaŜ poszczególne osoby dostrze-
gają inne przyczyny tego zjawiska. Uznano, Ŝe czynnikami, które ograniczają 
tempo wzrostu popularności ekologii, są: wysokie ceny produktów, nieświado-
mość konsumentów oraz zbyt natrętna promocja w mediach. Postulowany 
w przyszłości model zachowań ekologicznych ma – zdaniem badanych – doty-
czyć zwykłych, przeciętnych konsumentów, którzy będą praktykować działania 
proekologiczne na co dzień, ze względu na własne przekonania: 

„Póki będzie wybór między tymi produktami ekologicznymi, które są droŜ-
sze teraz, a tymi, które są tańsze, to większość będzie wybierać te tańsze […] 
Ale z drugiej strony uwaŜam, Ŝe ludzie teraz bardziej będą uwaŜać, Ŝeby 
oszczędzać wodę, jak myją zęby, Ŝeby woda nie leciała, takie rzeczy” (kobieta, 
19 lat). 

„Mi si ę wydaje, Ŝe to się będzie rozwijać, ta liczba osób z młodszego poko-
lenia, studentów, które gdzieś są zainteresowane tematem, a na razie nie mają 
zarobków i nie mogą sobie pozwolić, bo jednak te produkty są droŜsze, to 
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gdzieś w przyszłości, za te kilka lat jak juŜ będą pracować... Myślę Ŝe zaczną 
kupować i za parę lat juŜ będzie duŜo większy rynek takich produktów, więc 
one będą tańsze i będzie ich większy wybór, łatwiej będą dostępne” (męŜczy-
zna, 21 lat). 

„Ekologia powinna pójść w taką stronę, Ŝeby produkty codziennego uŜytku, 
które kupujemy, typowe produkty były bardziej ekologiczne, nie Ŝeby stworzyć 
nowe segmenty rynku” (męŜczyzna, 23 lata). 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie wielu interesujących 
wniosków. Po pierwsze, młodzi ludzie przejawiają wysoką świadomość tego, 
jakie działania przyczyniają się do ochrony środowiska i czym charakteryzują 
się produkty ekologiczne. Po drugie, widoczna jest niespójność wypowiedzi 
poszczególnych osób, które z jednej strony wiedzą, Ŝe zachowania ekologiczne 
są dobre, a z drugiej przejawiają wobec nich pewien opór, co jest wynikiem 
zbyt natarczywej promocji w mediach oraz poprzez liderów opinii (celebrytów). 
Ten sam rozdźwięk jest widoczny w percepcji osób ekologicznych (rozsądni 
i odpowiedzialni, ale takŜe przesadni i fanatyczni) oraz znajduje przełoŜenie na 
oczekiwania wobec produktów ekologicznych, które nie powinny się zbytnio 
wyróŜniać, gdyŜ działania proekologiczne powinny wynikać z wewnętrznych 
przekonań konsumentów, a nie chęci autopromocji. Odcinając się od ekologii 
jako mody, respondenci wyrazili przekonanie, Ŝe zachowania proekologiczne 
w przyszłości staną się czymś normalnym, co będzie podyktowane zarówno 
wyŜszym poziomem świadomości konsumentów, jak i ich pragmatyzmem (po-
szukiwanie oszczędności). 

Potwierdza to przedstawioną wyŜej teorię Brismana, Ŝe kreowanie mody na 
drogie marki, będące „eko-ikonami” nie przynosi skutku w postaci wzrostu 
proekologicznych postaw w społeczeństwie27. Przeprowadzone badanie pokaza-
ło, Ŝe rozmówcy raczej odcinają się od takiej mody i pozostawiają dbanie 
o ekologię bogatym, znanym czy bardzo zaangaŜowanym w te kwestie osobom, 
nie znajdując przełoŜenia na swoje rzeczywiste Ŝycie i realne wybory konsu-
menckie. Snobizm na ekologię powoduje reakcję w postaci kontrmody, przeja-
wiającej się na przykład w podwaŜaniu prawdziwości teorii związanych z an-
tropogenicznymi przyczynami efektu cieplarnianego. Ze społecznego punktu 
widzenia korzystniej byłoby, gdyby produkty ekologiczne pozostały podobne 
do zwykłych produktów, a ich ekologiczność sygnalizowana była jedynie dys-

                                                 
27 A. Brisman, It takes green…, s. 329–370. 
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kretnymi oznaczeniami lub umiejscowieniem w sklepie. Czy postępowanie 
takie jest korzystne równieŜ z marketingowego punktu widzenia – pozostaje 
kwestią dyskusyjną, gdyŜ wykorzystywanie ekologicznej konsumpcji na pokaz 
poprzez kreowanie marek „eko-ikon” niewątpliwe moŜe przynieść wielu fir-
mom wymierne korzyści ekonomiczne.  
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ANALYSIS OF SOCIAL AND MARKETING EFFECTS OF CREATIO N 
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Summary 
 

Ecology, as a trend, has slowly reached Poland and is expressed by both consumer choices 
and companies’ activities. The paper focuses on ecological conspicuous consumption and at-
tempts to assess its effects in social, as well as marketing context. In the first part of the paper, the 
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ZMIANY W PROCESIE ZAKUPOWYM KONSUMENTA  
 
 
 
Streszczenie  

Liniowy charakter procesu zakupowego w coraz mniejszym stopniu odpowiada rzeczywi-
stemu sposobowi, w jakim konsument dokonuje zakupu. Współczesny klient w trakcie procesu 
zakupowego nie zmierza do zawęŜania wyboru aŜ do samego zakupu, jak przedstawia to trady-
cyjna koncepcja lejka sprzedaŜowego. Obecnie klient wręcz rozszerza sobie pole wyboru oraz 
zakres decyzji do rozwaŜenia równieŜ przed samym momentem zakupu, zaś droga od pojawienia 
się potrzeby zakupu nie jest linearna i jednoznaczna. Charakter zmian zachodzących w procesie 
zakupowym współczesnego konsumenta bardzo dobrze oddaje zaproponowany przez firmę Mc-
Kinsey model Consumer Decision Journey, który został w artykule przybliŜony. 

Słowa kluczowe: konsument, proces podejmowania decyzji, lejek zakupowy 

Wprowadzenie 

Proces zakupowy to kilkuetapowe postępowanie, w trakcie którego następu-
je konkretyzacja decyzji zakupu. Najczęściej składa się on z pięciu następują-
cych po sobie etapów2. W literaturze przedmiotu przyjęło się opisywanie proce-
su zakupowego za pomocą modelu procesu podejmowania decyzji przez kon-
sumenta. W jego najbardziej rozpowszechnionym kształcie, konsument prze-
chodzi z jednego etapu do kolejnego, aŜ do momentu finalizacji zakupu. Jednak 
obecnie liniowy charakter tej drogi jest coraz częściej podwaŜany. Współczesny 
rynek stwarza konsumentowi wiele moŜliwości, które sprawiają, Ŝe jego za-
chowania nie są juŜ tak jednoznaczne. Dzisiejszy konsument to juŜ w duŜej 
mierze prosument, czyli aktywny i zaangaŜowany uczestnik rynku. Wymaga on 
                                                 

1 marta.grzegory@poczta.fm. 
2 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 46. 
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coraz bardziej zindywidualizowanych rozwiązań, informacji na temat produk-
tów, chce mieć wpływ na to, co ma mu zostać przez producenta zaoferowane. 
Z tego właśnie względu istnieje potrzeba tworzenia nowych koncepcji modeli 
procesu zakupowego, uwzględniających zmiany, jakie dokonują się w sposo-
bach robienia zakupów oraz zachowaniach samych klientów. 

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie procesu decyzyjnego 
konsumenta. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne ujęcie etapów całego 
procesu, wskazano elementy zachowania współczesnego konsumenta wpływa-
jące na zmianę postrzegania popularnego modelu lejka zakupowego oraz przy-
bliŜono opracowaną w wyniku badań firmy McKinsey propozycję nowego mo-
delu procesu zakupowego – Consumer Decision Journey.  

Etapy procesu zakupowego – ujęcie teoretyczne  

W pierwszym etapie następuje odczuwanie potrzeby, które przejawia się 
poprzez jej uświadomienie, czyli dostrzeŜenie rozbieŜności między stanem, 
w jakim znajduje się konsument – a stanem, w jakim chciałby się on znaleźć. 
Fazę tę moŜna nazwać równieŜ rozpoznaniem problemu, traktowanego jako 
uświadomienie sobie istnienia niezaspokojonej potrzeby. Odczucie tego stanu 
moŜe być wywołane przez bodźce wewnętrzne oraz zewnętrzne. W przypadku 
działania wewnętrznych czynników, oddziałują biologiczne uwarunkowania 
organizmu ludzkiego (związane z potrzebami fizjologicznymi). Stan wywołany 
przez czynniki zewnętrzne moŜe wynikać np. ze zmian warunków ekonomicz-
nych (wyŜsze dochody, awans w pracy), społecznych (zmiana trendów w mo-
dzie) oraz działań marketingowych przedsiębiorstw (np. kampanie promocyjne 
nowych produktów, wyprzedaŜe)3. 

W kolejnym kroku następuje poszukiwanie informacji, czyli wariantów 
dóbr i usług, które mogą zaspokoić powstały dyskomfort. W procesie poszuki-
wania informacji, konsument wykorzystuje dwa podstawowe źródła: własne 
doświadczenia oraz zewnętrzne źródła informacji. Własne doświadczenia po-
mocne są najczęściej wtedy, kiedy proces zakupu dotyczy dóbr często wybiera-
nych; takŜe – kiedy konsument w przeszłości był zadowolony z dokonanych 
zakupów. Jeśli natomiast dotychczasowe doświadczenia zakupowe (związane  
z zaspokojeniem danej potrzeby) są niewielkie lub Ŝadne, wówczas do rozpo-
znania moŜliwości zaspokojenia potrzeby konieczne jest skorzystanie z do-
świadczeń innych osób lub informacji dostępnych w środkach masowego prze-

                                                 
3 H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska, Marketing. Koncepcje – Strategie – Trendy, Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012, s. 88–90. 
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kazu4. Odstęp między kolejnymi zakupami równieŜ wpływa na stopień, w jakim 
konsument będzie skłonny oprzeć swoją decyzję na dotychczasowym doświad-
czeniu. Im dłuŜszy minął czas, tym zdobyta wiedza w mniejszym stopniu bę-
dzie miała wpływ na wybór, gdyŜ ulega zapomnieniu. Konsument korzysta 
z zewnętrznych źródeł równieŜ dlatego, Ŝe nie jest w stanie śledzić zmian na-
stępujących w ofercie w okresie, kiedy nie jest nią bezpośrednio zainteresowany 
(brak potrzeby)5. W zaleŜności od konkretnej sytuacji, odmienny będzie sto-
pień, w jakim konsument zaangaŜuje się w proces poszukiwania informacji. 
Intensywność oraz skala poszukiwań zaleŜą od6: 

a) siły bodźca związanego z daną potrzebą; 
b) ilości dostępnych informacji w momencie rozpoczęcia poszukiwań; 
c) łatwości uzyskania dodatkowych informacji; 
d) znaczenia (wagi), jakie przypisuje się uzyskanym informacjom; 
e) satysfakcji konsumenta z procesu poszukiwania. 
Informacje docierają do konsumenta wieloma kanałami: poprzez środki ma-

sowego przekazu, ekspozycje czy od osób z otoczenia. Skuteczność oddziały-
wania poszczególnych środków na psychikę nabywcy zaleŜy od jego wraŜliwo-
ści percepcyjnej. W sytuacji, kiedy odczuwana potrzeba ma podstawowy cha-
rakter, zaspokojona zostanie prawdopodobnie przy kaŜdej nadarzającej się oka-
zji. W przypadku potrzeb wyŜszego rzędu, człowiek moŜe długo obywać się 
bez ich zaspokojenia. W tym czasie konsument będzie zwracał uwagę na wszel-
kie moŜliwe docierające do niego informacje, które wskazują róŜne sposoby 
zaspokojenia jego potrzeby. Proces poszukiwania moŜe trwać, aŜ konsument 
poczuje, Ŝe uzyskał wystarczająco duŜo danych o istniejących moŜliwościach7. 

Poszukiwanie informacji moŜe mieć charakter wielostopniowy: najpierw 
następuje zebranie informacji pozwalające ocenić, czy w ogóle zdecydować się 
na zaspokojenie potrzeby. Potem konsument zastanawia się, w jaki sposób ją 
zaspokoić (za pomocą dobra materialnego czy usługi), następnie – za pomocą 
jakich produktów, a na koniec – jakie konkretne marki naleŜy uwzględnić 
w rozwaŜaniach8.  

                                                 
4 L. Rudnicki, Zachowania…, s. 48. 
5 Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 108. 
6 L. Rudnicki, Zachowania…, s. 48. 
7 Ibidem, s. 48. 
8 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. KieŜel,  

S. Smyczek, Wyd. Placet, Warszawa 2011, s. 252.  
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W początkowym etapie konsument zwykle nie posiada rozeznania 
w całkowitym zbiorze marek oraz typów produktów, które znajdują się na ryn-
ku. W procesie zbierania informacji zapoznaje się tylko z pewnym podzbiorem 
marek, tzw. zbiorem znanym. Część z tych marek będzie odpowiadała jego 
kryteriom, czyli będzie tworzyła zbiór rozwaŜany. W miarę pozyskiwania no-
wych informacji, liczba marek, którą będzie preferował konsument, będzie ma-
lała, by w końcowym etapie tylko kilka z nich weszło do tzw. zbioru wyboru. 
Wszystkie z tych marek będą zaakceptowane przez konsumenta i to właśnie 
z tego zbioru dokona on ostatecznego wyboru (rys. 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. ZaleŜność pomiędzy ilością posiadanych informacji a liczbą rozpatrywanych dóbr/marek 
na etapie poszukiwania oraz oceniania 

Źródło: opracowano na podstawie L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, War-
szawa 2012, s. 48–49. 

Etap poszukiwania alternatywnych marek jest bardzo waŜny z handlowego 
punktu widzenia. W tej fazie konsument rozwaŜa określone marki i produkty, 
które w jego odczuciu będą w stanie zaspokoić jego potrzebę. W interesie pro-
ducenta jest to, aby właśnie jego marka została włączona do zbioru znanego, 
potem do rozwaŜanego i wreszcie zbioru wyboru. Z tego względu uświadomie-
nie konsumentowi istnienia danej marki oraz korzyści, które wynikają z jej wy-
boru, są kluczowymi kwestiami dla producenta. Wiedza na temat źródeł infor-
macji (oraz stopnia ich wpływu na decyzje), z których korzystają konsumenci, 
pozwala na bardziej efektywne zaplanowanie strategii komunikowania się 
z potencjalnym klientem9. 

                                                 
9 L. Rudnicki, Zachowania…, s. 48–49. 
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W płynny sposób powyŜszy etap łączy się z kolejnym, czyli oceną poszcze-
gólnych moŜliwości zaspokojenia potrzeby. W tej fazie konsument przeprowa-
dza ocenę poszczególnych wariantów. Na początku ocenianie bardzo często 
łączy się z poprzednim elementem procesu, czyli poszukiwaniem informacji. 
Nabywca łączy zgromadzone informacje z wartościowaniem i pewne warianty 
odrzuca od razu, a inne pozostawia do dalszej weryfikacji. Wówczas ocena 
róŜnych moŜliwości zaspokojenia potrzeby jest poznawczym procesem uczenia 
się rynku oraz jego oferty. Etap poszukiwania informacji kończy się uzyska-
niem pewnej liczby moŜliwości, natomiast etap oceniania – wyborem konkret-
nego sposobu zaspokojenia potrzeby. Liczba moŜliwości, które „przejdą” do 
etapu oceniania, moŜe być bardzo róŜna. Przedmiotem oceny i wyboru stają się 
tylko dostępne finansowo oraz fizycznie moŜliwości zaspokojenia potrzeby.  

W przypadku procesu oceniania waŜna jest odpowiedź na pytanie 
o racjonalność przeprowadzanych analiz. Konsument bez względu na to, czy 
jego zachowanie miało charakter racjonalny, czy bardziej emocjonalny, będzie 
zmierzał do wyboru oraz zakupu takiej marki, która w jego odczuciu najlepiej 
zaspokoi jego potrzeby i dzięki temu wpłynie na poczucie moŜliwie najlepiej 
rozwiązanego problemu10. Stopień trudności oceniania jest w kaŜdym przypad-
ku odmienny. Z reguły im większe ryzyko wynikające ze źle podjętej decyzji, 
tym dokładniej konsument będzie oceniał dostępne moŜliwości. Proces ocenia-
nia opiera się na wyszczególnieniu pewnych kryteriów i poprzez ich pryzmat 
analizowaniu wziętych pod uwagę rozwiązań. Liczba wyznaczników, na któ-
rych opiera się ocena, zaleŜy najczęściej od oczekiwań osoby w stosunku do 
danego rodzaju produktu oraz stopnia waŜności danego atrybutu dla konkretne-
go konsumenta. Odmienność postrzegania tych samych wyznaczników powo-
duje, Ŝe ocena produktu dokonywana przez róŜne osoby będzie z duŜym praw-
dopodobieństwem odmienna. W trakcie trwania tego procesu, konsument roz-
waŜa kolejne moŜliwości, porównując pomiędzy sobą dostępne rozwiązania11. 
W wyniku wartościowania rozpatrywanych cech produktów i dokonywania 
oceny wariantów, zakres wyboru zawęŜa się do kilku najbardziej preferowa-
nych produktów (marek produktów), które tworzą wówczas tzw. zbiór wyboru. 
Spośród znajdujących się w tym zbiorze propozycji konsument wybierze jedną, 

                                                 
10 Podstawy marketingu, red. A. Czubała, PWE, Warszawa 2012, s. 45. 
11 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. KieŜel, PWE, Warszawa 2010, 

s. 50. 
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czyli dokona wyboru konkretnej marki produktu i tym samym w swym procesie 
zakupowym przejdzie do kolejnej fazy etapu, czyli podjęcia decyzji12. 

Nie zawsze jednak etap ten zakończy się wyborem satysfakcjonującego 
rozwiązania; konsument niekiedy dochodzi do wniosku, Ŝe Ŝaden z rozpatrywa-
nych przez niego produktów nie zaspokoi jego potrzeby. W takiej sytuacji moŜe 
zdecydować się na poszukiwanie dodatkowych informacji (czyli pogłębić pro-
ces poszukiwania informacji) lub zaprzestać procesu dokonywania zakupu. 
Wówczas zgromadzone do tej pory wnioski z przeprowadzonej analizy będą 
stanowić podstawę nowego procesu – gdy w przyszłości konsument zdecyduje 
się zaspokoić daną potrzebę13. 

Podjęcie decyzji to dokonanie wyboru, czyli jednocześnie zakończenie pro-
cesu wartościowania rozwiązań. Wybrany produkt moŜe sprawić konsumentowi 
satysfakcję lub wywołać niezadowolenie. Odczuwana satysfakcja z duŜym 
prawdopodobieństwem moŜe wypłynąć na dokonanie znowu zakupu w sytuacji 
ponownego pojawienia się danej potrzeby.   

Tradycyjny lejek zakupowy a zachowanie współczesnego konsumenta  

Model lejka sprzedaŜowego przedstawia drogę, jaką przebywa konsument, 
docierając do zakupu produktu. Podstawowy model początkowo opierał się na 
czterech elementach. Na pierwszym z poziomów konsument ma świadomość 
istnienia dobra lub usługi, na kolejnym pojawia się juŜ aktywne zainteresowanie 
nim. Trzeci etap to realne poŜądanie, połączone z dąŜeniem do zakupu produk-
tu. Ostatnim krokiem tego procesu jest zakup. W zmodyfikowanej koncepcji 
lejka jako piąty element dodano lojalność (jako powtórne korzystanie z tego 
samego dobra/innych dóbr danego producenta). Przykłady tradycyjnego ujęcia 
procesu zakupowego przedstawiono na rysunku 2. 

Liniowość lejka zakupowego dobrze odzwierciedla proces zakupu w sytu-
acji, kiedy pojawiające się informacje mają jednostronny kierunek: marka (pro-
ducent) – klient. Jednak współczesny konsument porusza się w takiej rzeczywi-
stości rynkowej, która stwarza mu moŜliwość interakcji z producentem. Z tego 
względu obecnie cały proces zakupowy wydaje się bardziej skomplikowany 
i złoŜony. 

 
 

 

                                                 
12 L. Rudnicki, Zachowania…, s. 50. 
13 Konsument i jego zachowania…, s. 50. 
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Rys. 2. Model lejka zakupowego. 

Źródło: opracowano na podstawie: M. Pawłowski, Lejek zakupowy. Narzędzia sprzedaŜy na 
poszczególnych etapach procesu zakupowego, http://www.e-strategie.com.pl/lejek-zakupowy-
narzedzia/ (23.02.2013); G. Krzemień, Nowe ścieŜki zakupowe, http://blog.goldensubmarine.com/ 
2012/02/nowe-sciezki-zakupowe/ (28.02.2013). 

Współczesny rynek funkcjonuje w erze internetu, a jego uczestnicy to nie 
tyle konsumenci – ile, w znacznej przynajmniej części, prosumenci. Konsument 
aktywnie poszukuje odpowiednich dla siebie produktów. Nie opiera się tylko na 
własnej wiedzy, ale równieŜ korzysta z innych źródeł informacji, jest zaintere-
sowany wpływaniem na kształt dóbr, które w przyszłości nabędzie. Efektem tej 
aktywności jest inny charakter kontaktu konsumenta z marką14. Internet zmienił 
w znacznej mierze sam sposób robienia zakupów, wpływając jednocześnie na 
kształt samego lejka. Aktualnie proces ten się wydłuŜył i jest zdecydowanie 
mniej przewidywalny. Konsumenci nie przywiązują się tak łatwo do marki, za 
to w coraz większym stopniu chętnie dzielą się wraŜeniami i opiniami z innymi 
potencjalnymi klientami15. 

Szczególne znaczenie dla współczesnego konsumenta ma faza zaintereso-
wania produktem oraz rozwaŜania zakupu. Obecnie na tych etapach pomocne są 
zasoby internetu, np. wyszukiwarki, porównywarki, fora, czyli wszystkie te 
miejsca, gdzie moŜna przeczytać opinie innych uŜytkowników produktów, któ-
rymi zainteresowany jest konsument16. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na 
etap pozakupowy, czyli ocenę produktu oraz jego rekomendację. W interesie 
producenta powinno być zachęcanie uŜytkowników do pozostawiania opinii na 

                                                 
14 Współczesny lejek zakupowy, http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=307 (1.03.2013). 
15 Współczesny lejek zakupowy, http://4pvocab.wordpress.com/2012/08/13/wspolczesny-lejek-

zakupowy/ (1.03.2013). 
16 Współczesny lejek zakupowy, http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=307 (1.03.2013). 
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temat jego marki. Powstała w taki sposób baza wiedzy na temat cech produktu 
stanowi waŜne źródło informacji dla innych potencjalnych klientów, a dla aktu-
alnych jest waŜnym elementem budującym komunikację na linii marka–
konsument. Przygotowanie platformy wymiany opinii, dyskusji między konsu-
mentami oznacza w duŜej mierze przekazanie władzy konsumentom. Dyskusja 
typu wielu–z–wieloma czyni sieć konsumencką tak silną, a zgodnie z tym, co 
mówi Ph. Kotler, w marketingu 3.0 taka forma dyskusja jest nowym typem 
reklamy17. 

Koncepcja Customer Decision Journey 

Obserwacja oraz śledzenie aktualnych trendów w zachowaniach konsumen-
tów skłoniła wielu praktyków zarządzania do poszukiwania bardziej precyzyj-
nych odpowiedzi na pytanie, jak w obecnych czasach naleŜy opisywać proces 
zakupowy. Jedną z propozycji jest koncept Customer Decision Journey, zbudo-
wany przez Davida Edelmana, partnera zarządzającego Digital Marketing Stra-
tegy w firmie McKinsey (rys. 3). Podstawową cechą tej koncepcji jest uwzględ-
nienie złoŜoności decyzji konsumenckich, czego tradycyjny model lejka zaku-
powego nie zawierał. Punktem wyjścia do opracowania modelu były badania 
jakościowe oraz ilościowe przeprowadzone na grupie 20 000 klientów, dla pię-
ciu branŜ, na trzech kontynentach18. 

Niezbędnym bodźcem do rozpoczęcia procesu zakupowego jest potrzeba. 
Konsument juŜ w chwili, kiedy zaczyna ją odczuwać i uświadamia sobie, Ŝe 
sposobem na jej zaspokojenie jest konsumpcja określonych dóbr i usług, dyspo-
nuje pewną liczbą wariantów, które mu od razu przychodzą na myśl. Poprzez 
punkty styku z róŜnymi markami, takimi jak: reklama, informacje, rozmowy ze 
znajomymi, członkami rodziny oraz poprzez własne doświadczenia, codziennie 
w świadomości klienta tworzone są percepcje marek lub produktów. Dlatego za 
punkt wyjścia uznaje się określoną liczbę marek, które stały się kluczowe, po-
niewaŜ zainspirowały wstępne rozwaŜania dotyczące zakupu. W tym począt-
kowym etapie klient rozwaŜa pewną grupę marek lub produktów. W interesie 
kaŜdego z producentów jest znalezienie się wśród marek tworzących punkt 
wyjścia.  

 

                                                 
17 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? 

Spełniony człowiek, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 81. 
18 W badaniu uwzględniono branŜe: samochodową, kosmetyczną, elektronikę uŜytkową, tele-

fonię komórkową, ubezpieczenia. Za: D. Court, Winning the consumer decision journey, 
http://cmsoforum.mckinsey.com/article/winning-the-consumer-decision-journey (25.02.2013). 
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Rys. 3. Model Consumer Decision Journey (CDJ) – koncepcja McKinsey. 

Źródło: opracowano na podstawie Consumer Decision Journey. Czy koncepcja McKinsey zastąpi 
tradycyjny Lejek SprzedaŜy?, http://biznestrend.pl/artykuly/836/Consumer-Decision-Journey-
Czy-koncepcja-McKinsey-zastapi-tradycyjny-Lejek (25.02.2013); D. Court, Winning the consu-
mer decision journey, http://cmsoforum.mckinsey.com/article/winning-the-consumer-decision-
journey (25.02.2013).  

W kolejnym etapie następuje proces aktywnego oceniania (ang. actice eva-
luation), w trakcie którego konsument poszukuje najlepiej dopasowanego do 
jego potrzeb produktu. Gromadzenie informacji ma na celu zawęŜenie decyzji 
zakupowej. Jednak zgodnie z koncepcją Customer Decision Journey na tym 
etapie liczba rozpatrywanych marek, które konsument uwzględnia w swoich 
wyborach, moŜe nie zmaleć, a – wręcz przeciwnie – wzrosnąć w stosunku to 
liczby marek, która była brana pod uwagę w początkowym etapie procesu. Ta-
kiej ewentualności nie uwzględnia tradycyjny linearny model lejka zakupowe-
go, który jasno wskazuje, Ŝe liczba moŜliwości maleje w miarę trwania całego 
procesu zakupowego. W przytaczanym badaniu, w przypadku laptopów, na tym 
poziomie konsumenci dodawali średnio jedną markę do określonej liczby marek 
rozwaŜanych na samym początku procesu (1,7 – liczba marek rozwaŜanych  
w początkowym etapie). Dla branŜy samochodowej, do początkowej liczby 3,8 
marki na etapie aktywnego poszukiwania informacji badani konsumenci doda-
wali przeciętnie 2,2 marki. Oznacza to, Ŝe fakt nieobecności marki w początko-
wej fazie wstępnych rozwaŜań nie pociąga za sobą nierozpatrywania jej przez 
konsumenta. Z drugiej strony, nie gwarantuje to produktom, o których na po-
czątku myślał konsument, wyboru w końcowym procesie. Etap aktywnego po-
szukiwania opiera się na analizie informacji z róŜnych źródeł. Niebagatelne 
znaczenie ma na tym etapie internet, opinie innych osób. Dodatkowo konsu-
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ment zwraca równieŜ uwagę na te reklamy, które wcześniej nie przykuwały 
jego uwagi. Jako aktywnie poszukujący uczestnik procesu jest otwarty na róŜne 
informacje, które przetwarza, porównując ze sobą produkty.  

W następnej kolejności następuje moment zakupu, w przypadku którego 
bardzo często do samego końca nie wiadomo, co zostanie zakupu przedmiotem. 
Dzieje się tak, gdyŜ konsumenci niejednokrotnie do samego końca zwlekają  
z podjęciem decyzji, odsuwając ją do chwili wizyty w punkcie zakupu19. Z tego 
względu moment ów jest niezwykle istotny dla producentów, gdyŜ szansa wy-
boru konkretnej marki jest moŜliwa niemal do samego końca.  

Wybór danego produktu nie oznacza końca pracy dla marketerów, a stano-
wi waŜny punkt, który powinien być dobrze zaplanowany i uwzględniony  
w działaniach firmy. Kształtujące się w fazie pozakupowej odczucia klienta 
mają istotny wpływ na przyszłe decyzje, które będzie on podejmował w stosun-
ku do dóbr z danej kategorii. W tym momencie proces zakupowy zaczyna two-
rzyć cykl: z fazy pozakupowej i odczuć, jakie przyniosła, buduje się początek 
kolejnych procesów zakupowych20.  

Bezpośrednio po zakupie następuje proces nawiązania relacji klient–marka. 
Z jednej strony jest to często dzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi 
z uŜytkowaniem produktu, z drugiej poszukiwanie dodatkowych informacji 
o produkcie w internecie. Opinie internautów oraz rekomendacje skutkują uzy-
skaniem wyczerpujących informacji na temat zakupionego dobra i pozwalają 
uŜytkownikom na polepszenie jakości korzystania z produktu21. Na przykład, 
w przypadku branŜy kosmetycznej ponad 60% klientów juŜ po dokonaniu za-
kupów poszukiwało w internecie wiadomości na temat nabytego kosmetyku22. 
Z tego właśnie względu dbanie o pozytywną opinię oraz zachęcanie nabywców 
produktu do wyraŜania swojego zdania w internecie jako rekomendacji jest 
równie waŜne, jak budowanie świadomości marki23. 

Jak w przypadku prezentowanego modelu opisywana jest tzw. pętla lojalno-
ści (ang. loyalty loop)? W tradycyjnym ujęciu zwykło się mówić o lojalności 
jednowymiarowo, ktoś jest lub nie jest lojalny wobec danej marki. Model CDJ 
(Customer Decision Journey) rozróŜnia dwa rodzaje lojalności: lojalność ak-

                                                 
19 Consumer Decision Journey – prezentacja McKinsey, http://www.youtube.com/watch?v 

=EfRrD3we0Hg (1.03.2013). 
20 D. Court, Winning the consumer… 
21 G. Krzemień, Nowe ścieŜki zakupowe, http://blog.goldensubmarine.com/2012/02/nowe-

sciezki-zakupowe/ (28.02.2013). 
22 D. Court, Winning the consumer…  
23 G. Krzemień, Nowe ścieŜki… 
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tywną (ang. active loyalty) oraz lojalność pasywną (ang. passive loyalty). Lojal-
ność aktywna oznacza to, co zwykle określane jest mianem lojalności: konsu-
ment, dokonując powtórnego zakupu, nie rozwaŜa innych marek, tylko dokonu-
je ponownie identycznego wyboru24. Zatem jeśli na etapie fazy pozakupowej 
pojawi się między konsumentem a marką silna więź, konsument będzie bardziej 
skłonny poruszać się po wewnętrznej ścieŜce lojalności (ścieŜce lojalności ak-
tywnej) bez konieczności dokonywania powtórnych analiz w przyszłości. 
Wówczas te marki, którym uda się wytworzyć więzi ze swoimi klientami, mogą 
w ogóle nie zostać poddane procesowi oceny. Zadowolony klient pójdzie drogą 
na skróty – ścieŜką lojalności aktywnej. Dodatkowo więź, której efektem będą 
pozytywne rekomendacje, moŜe w znaczący sposób zmieniać przyszłe decyzje 
innych konsumentów, np. znacznie ograniczając liczbę marek rozpatrywanych 
na podstawie opinii25. Jednak w przypadku o wiele większej liczby konsumen-
tów naleŜy mówić o pojęciu lojalności pasywnej. Ten rodzaj lojalności charak-
teryzuje się chęcią powtórzenia dokonanego zakupu, ale takŜe w równym stop-
niu (czasem nawet w większym) otwarciem na inne marki w trakcie procesu 
aktywnego oceniania. 

Podsumowanie 

Zaproponowany przez firmę McKinsey model wydaje się obecnie interesu-
jącą propozycją opisującą sposób zachowania klienta. Model ten jest czytelny 
w odbiorze, podkreśla złoŜoność procesu dokonywania zakupów oraz uwzględ-
nia rolę waŜnego w tym przypadku medium, czyli internetu. WyróŜnia cztery 
istotne fazy reprezentujące swoiste pola bitew, na których marketer moŜe od-
nieść sukces: 

a) wstępne rozwaŜanie; 
b) aktywną ocenę (poszukiwanie potencjalnego zakupu); 
c) finalizację; 
d) fazę pozakupową. 
WaŜne jest dostosowanie wykorzystywanych narzędzi marketingowych, tak 

aby odpowiadały kształtowi procesu zakupowego konsumenta, temu, jak kon-
sument na danym jego etapie zachowuje się, czego oczekuje, jakich informacji 
poszukuje. W przypadku wstępnych rozwaŜań duŜe znaczenie ma reklama, 
natomiast juŜ w trakcie aktywnego oceniania dominującą rolę odgrywa tzw. 
poczta pantoflowa, rozmowy ze znajomymi oraz zasoby internetu.  

                                                 
24 D. Court, Winning the consumer… 
25 G. Krzemień, Nowe ścieŜki… 
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CHANGES IN CONSUMER PURCHASING PROCESS 
 

Summary 
 

Linear character of a purchasing process corresponds less to an actual way a consumer 
makes a purchase. A contemporary client, while buying a product, does not want to narrow his 
choice and make that purchase, as it is explained in the traditional funnel theory. Nowadays,  
a client even aims at broadening his choice before the actual purchase, and the process from the 
occurrence of the buying need is not so linear and straightforward anymore. The character of 
changes in the contemporary consumers' buying process is well presented in the McKinsey’s 
model of Consumer Decision Journey that was estimated in the article. 
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Summary 

Ethics is commonly defined as a moral code that rule or influence people’s behaviors, also as 
customers. Therefore, the purpose of this article is to explore consumer ethics and cultural dimen-
sions in relationship to consumer attitudes toward software downloading. Specifically, the study 
assesses a sample of Romanian professionals in terms of their own standing on the Hofstede 
model dimensions (collectivism, masculinity, power distance, and uncertainty avoidance) relative 
to select consumer ethics dimensions, and it addresses the respondents’ personal attitudes toward 
unauthorized downloading of copyrighted material. The target respondents were approached 
repeatedly through social networking, like Facebook, with 49 respondents agreeing to complete 
the questionnaire. Obtained results show that Romanian consumers are likely to be more individ-
ualistic and as such, they see unethical behavior as more acceptable. Such behavior can be found 
as typical for many post-communist countries, where economy and society undergo profound and 
long-term changes and citizens often pay no attention to the issue of moral principles.  
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Introduction and Background 

Culture is an important determinant of consumer decision making4 and, as 
such, it affects all aspects of individual consumption-related behavior, including 
consumer ethics. While much of research to date continues to ignore consumer 
ethical decision making,5 the study of consumer ethics is highly relevant to 
marketing.6 The present study attempts to examine, at the consumer level, con-
sumer ethics and consumer attitudes toward specific unethical behavior related 
to illegal downloading in light of different cultural dimensions.  

Ethics is frequently defined as a set of moral principles that control or influ-
ence people’s behaviors, and it can be understood as a set of theorems defining 
what is good and what is wrong at a given time for a particular group of peo-
ple.7 One aspect of ethical behavior, the relationship between individuals and 
society, can be assessed using the Hofstede (1980) dimensions.8 These dimen-
sions are frequently used to differentiate between consumers at individual and 
aggregate levels, and they are: individualism/collectivism, representing the rela-
tionship between the individual and society, masculinity/femininity, represent-
ing the roles of the sexes in society whereby masculinity stands for a society in 
which gender roles are clearly delineated, with males assertive, tough, and fo-
cused on material success and females are modest, tender, and concerned with 
the quality of life; power distance, which represents the extent to which the less 
powerful members of a society expect and accept that power is distributed une-

                                                 
4 A. Singhapakdi, M.Y.A. Rawwas, J.K. Marta, M.I.A. Ahmed, Cross-cultural study of con-

sumer perceptions about marketing ethics, „The Journal of Consumer Marketing” 1999, No. 16 
(3), p. 257–272; A.A. Tavakoli, J.P. Keenan, B. Crnjak-Karanovic, Culture and whistleblowing 
an empirical study of Croatian and United States managers utilizing Hofstede’s cultural dimen-
sions, „Journal of Business Ethics” 2003, No. 43, p. 49–64. 

5 S.J. Vitell, A. Singhapakdi, J. Thomas, Consumer ethics: An application and empirical testing 
of the Hunt-Vitell theory of ethics, „The Journal of Consumer Marketing” 2001, No. 2 (18), 
p. 153–178; P.E. Murphy, G.R. Laczniak, Marketing ethics: A review with implications for man-
agers, educators and researchers, in: B.M. Enis, K.J. Roering, Review of marketing 1981, Ameri-
can Marketing Association, Chicago 1981, p. 251–266; Z. Swaidan, Culture and consumer ethics, 
„Journal of Business Ethics” 2012, No. 108, p. 201–213. 

6 R.P. Bagozzi, Reflections on relationship marketing in consumer markets, „Journal of the 
Academy of Marketing Science” 1995, No. 23 (4), p. 272–277; Z. Swaidan, Culture and Con-
sumer… 

7 J. Hernik, Etyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodnio-
pomorskiego, in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketin-
gu, eds. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 558, Ekono-
miczne Problemy Usług No. 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009,  
p. 46–53. 

8 G. Hofstede, Culture’s consequences: international differences in work-related values, Sage, 
Beverly Hills 1980.  
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qually, and uncertainty avoidance, which deals with how individuals handle 
uncertainty.9 Another aspect of culture that is likely also a determinant of atti-
tudes and behaviors related to illegal downloading is attributed to a communist 
history. Research has suggested that, because communism outlawed competing 
moral philosophies (such as religion), no unified moral philosophy has emerged 
as the default dominant philosophy in the former Eastern Bloc10 and thus, ethics 
violations are common, often, not perceived as violations at all.11  

Ethics in Romania 

Within the former Eastern Bloc, Romania, the country of the present study, 
has its own specific standing when it comes to moral and ethical standards. 
Romanian consumers were found to be highly acquisitive and materialistic:  
a study of consumers in fourteen countries of different levels of development 
found that Romanian consumers were the most materialistic.12 Due to a legally 
and morally ambiguous environment, there is sufficient evidence that Romanian 
consumers continue to resort to strategies that have helped them overcome one 
of the most oppressive communist regimes, even decades later.13 Such ap-
proach, as it can be find in literature, is typical for post-communist countries, 
where citizens often ignore the issue of moral principles.14  

Romania is an attractive market for international brands, with over 21 mil-
lion educated consumers who have a strong preference for established interna-
tional brands. Despite its official transition from communism to a market econ-
omy, the government continues to play a major role in the way the business is 
done. Consistent governmental presence and interference in the economy cou-
pled with political turmoil and rapid government turnover has created an envi-
ronment where corruption is flourishing – Transparency International (2012) 
gives it a rating of 44 out of a possible 100 points, which is quite high. Perverse 
incentives created by the state promote a business culture that does not rest on 

                                                 
9 Ibidem. 
10 R. Marquand, New struggle in China: keep up with the chans, „The Christian Science Moni-

tor” 2006, January 18, p. 1; G. Ger, R.W. Belk, Cross-cultural differences in materialism, „Jour-
nal of Economic Psychology” 1996, No. 17(1), p. 55–78 

11 L. Brouthers, D. Lascu, S. Werner, Competitive irrationality in transitional economies: are 
communist managers more rational? „Journal of Business Ethics” 2008, No. 83(3), p. 397–408. 

12 G. Ger, R.W. Belk, Cross-Cultural Differences…; J. Al-Khatib, C. Robertson, D. Lascu, 
Post-communist consumer ethics: the case of Romania, „Journal of Business Ethics” 2004, No. 54 
(1), p. 81–95.  

13 J. Al-Khatib, C. Robertson, D. Lascu, Post-Communist Consumer… 
14 J. Hernik, M. Gębarowski, Ethics as a foundation of management – a valuable resource or  

a relic in times of crisis?, „Jurnal Ekonomi Bisnis” 2011, No. 16 (3), p. 147–157. 
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entrepreneurial spirit, but rather on alternative means of obtaining governmental 
approval and funding. It is in this context that the ethics of business and con-
suming urges to be analyzed. 

Romania, as one of the most recent states joining the European Union, in 
2007, has had to adjust its legal system according to the EU regulations. Recent-
ly, the country had to adopt the Anti-Counterfeiting-Trade-Agreement (ACTA), 
an agreement aimed at enforcing stronger intellectual property rights legislation 
across the European territory. Romania is also a member of the World Trade 
Organization, and, as such, it had to adopt the Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS in 1995. Along with TRIPS, 
the membership in the World Intellectual Property Organization provides Ro-
mania with legal assistance related to copyright legislation and sets minimal 
standards of regulation in this field. There are also numerous national govern-
ment bodies whose primary function is to regulate and enforce intellectual 
property protection. 

It would be important for research to assess, given the national legal situa-
tion described above, and in light of previous findings regarding ethics in Ro-
mania, how Romanian consumers interface with copyrighted materials and their 
attitudes regarding unethical behavior, and, specifically, illegal downloading 
behavior.  

Hofstede’s Cultural Dimensions and Hypotheses 

Romanian respondents have been previously been assessed on the 
Hofstede’s dimensions of individualism/collectivism, masculinity/femininity, 
power distance, and uncertainty avoidance15. Hofstede found that Romanians 
rate high on power distance, with a strong hierarchical order, they rate high on 
collectivism, on risk avoidance, and on collectivism, and they were found to 
trend toward the feminine side. Although assessed as highly collectivistic by 
Hofstede in the past, Romania’s transition to a more individualistic society has 
occurred along with the transition process to the market economy. 

Recent research has probed into the relationship between the Hofstede di-
mensions and ethics. Specifically, research found an inverse relationship be-
tween Hofstede’s individualism dimension and ethical perceptions:16 as individ-
ualism increases, consumers perceive unethical problems as more acceptable, 
                                                 

15 The Hofstede Center, What about Romania?, http://geert-hofstede.com/romania.html 
(14.01.2013). 

16 R.A. Bernardi, S.P. Long, Family values, competition and the environment: An international 
study, „International Business and Economics Research Journal” 2004, No. 3 (1), p. 1–11. 
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whereas, in collectivist cultures, consumers look out for their groups, even if the 
consumer her/himself suffers.17 As individualism increases in Romania, it is 
likely that Romanian consumers might perceive unethical issues, such as copy-
right violations, as more acceptable. It is thus herewith hypothesized that: 

H1: Romanian consumers are likely to be more individualistic and to per-
ceive unethical behavior as more acceptable, and thus they are more likely to 
engage in illegal downloading. 

Masculine societies have distinct gender roles, with males assertive, tough, 
and focused on material success and with females modest, tender, and con-
cerned with the quality of life.18 While Romania rated higher on femininity in 
the earlier Hofstede studies,19 it is well likely that the trend is reversing. Roma-
nians are becoming more assertive and driven, focused on career success. Com-
petitive behaviors rarely seen under communism are now becoming the norm 
for the professional class.  

Recent research20 addressing masculinity and ethics suggested that there as-
sertive, masculine consumers might be more tolerant of questionable aggressive 
behavior than feminine individuals. Given that Romanian society is increasingly 
more assertive and thus masculine, it is hypothesized that: 

H2: Romanian consumers are likely to be more masculine and to perceive 
unethical behavior as more acceptable, and thus they are more likely to engage 
in illegal downloading. 

Individuals with larger power distance accept and sustain the inequality of 
power in their society.21 High power distance has important implications for 
ethical decision-making, as it creates pressure on subordinates to perform uneth-
ical actions in response to superiors’ pressure.22 Also, Yoo and Donthu23 found 
that individuals with a high power distance exhibit a lower level of marketing 
ethics, while Getz and Volkema24 found that cultures with large power distance 

                                                 
17 Z. Swaidan, Culture and consumer… 
18 G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and organizations: Software of the mind, 

McGraw-Hill, New York 2010, p. 24–30. 
19 The Hofstede Center, http://geert-hofstede.com  (14.01.2013). 
20 Z. Swaidan, Culture and consumer… 
21 G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and organizations… 
22 J.R. Cohen, L.W. Pant, D.J. Sharp, An exploratory examination of international differences 

in auditors’ ethical perceptions, „Behavioral Research in Accounting” 1995, No. 7, p. 37–64;  
Z. Swaidan, Culture and consumer…. 

23 B. Yoo, N. Donthu, The effects of marketing education and individual cultural values on 
marketing ethics of students, „Journal of Marketing Education”, 2002, No. 24(2), p. 92–103. 

24 K.A. Getz, R.J. Volkema, Culture, perceived corruption, and economics, „Business and So-
ciety” 2001, No. 40 (1), p. 7–30. 
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have a higher degree of corruption.25 Romanian consumers continue to have 
a high power-distance even post communism, and they continue to have very 
formal and hierarchical relationships. Given that Romanians have a higher pow-
er distance, it is hypothesized that: 

H3: Romanian consumers are likely to have a higher power distance and to 
perceive unethical behavior as more acceptable, and thus they are more likely to 
engage in illegal downloading. 

Regarding uncertainty avoidance, those who rate high on this dimension 
have a greater need for consensus and written rules, whereas individuals with 
low uncertainty avoidance are less concerned with security and are less likely to 
follow rules and tolerate risks more.26 High uncertainty avoidance consumers 
are less likely to take risks and are less likely to deviate from established codes 
of ethics; thus they prefer to follow ethical standards more strictly because these 
standards reduce ambiguity and thus result in less discomfort.27 Romanian con-
sumers are likely to have high risk avoidance. However, since there is a very 
small likelihood of enforcement in the case of illegal downloading, they might 
not be as reticent to engage in illegal downloading. It is thus hypothesized that: 

H4: Romanian consumers are likely to have a higher uncertainty avoidance 
and thus more likely to engage in risk avoidance. However, since there is little 
likelihood of enforcement, they are more likely to engage in illegal downloa-
ding. 

Research methods 

Data was collected from a judgment sample of primarily young Romanian 
professionals. The researchers believed that young professionals would be rep-
resentative of the future of Romania’s professional class and they would offer 
important insights into behaviors and attitudes regarding ethical practice. These 
young professionals are also thought to be opinion leaders who set the tone for 
ethical behavior in Romania. The target respondents were approached repeated-
ly through social networking (Facebook and Yahoo Groups), with 49 respond-
ents agreeing to complete the questionnaire. Of these respondents, 18 are male 
and 31 female. Most of them are recent university graduates, falling primarily in 

                                                 
25 Z. Swaidan, Culture and consumer… 
26 G. Hofstede, Culture’s consequences: international differences… 
27 P. Paul, A. Roy, K. Mukhopadhyay, The impact of cultural values on marketing ethical 

norms: A study in India and the United States, „Journal of International Marketing” 2006, No. 14 
(4), p. 28–56. 
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the 20–24 age group, with a large proportion of the respondents working on 
post-graduate studies, primarily in conjunction with a full-time job.  

The respondents were asked to complete the Hofstede National Cultural 
Dimensions items,28 and sections the Muncy and Vitell29 component for the 
ethics of consumption, specifically, questions related to bribing, selling prod-
ucts on the black market, cheating on exams, and giving misleading information 
to a clerk for an unpriced item. Respondents were also asked questions related 
to the ethics of free downloading and distribution of copyrighted files and they 
were asked to complete demographic information.  

Results and discussion 

On the Hofstede National Cultural Dimensions items, the respondents 
trended toward individualism, with a mean of 2.21, thus supporting the H1 hy-
pothesis that Romanian consumers are likely to be more individualistic. See 
Table 1. As such, it is likely that they perceive unethical behavior as more ac-
ceptable, and thus they are more likely to engage in illegal downloading. Alt-
hough assessed as highly collectivistic by Hofstede in the past, Romania’s tran-
sition to a more individualistic society has occurred along with the transition 
process to the market economy. A sense of belonging to a social group and re-
spect for tradition and customs matters less for younger Romanians today, more 
keenly focused on forging their own path to success.  

Table 1 

Romanian Respondents’ Ratings on the Hofstede Dimensions 

 Mean Std. Deviation 
Individualism/Collectivism 2.21 .60 
Masculinity/Femininity 2.44 .63 
Power Distance 2.28 .51 
Uncertainty Avoidance 3.21 .71 

Source: own research.  

Young professionals today are eager to engage in any professional race in 
order to improve themselves and their life standard. It is also one of the reasons 
why the respondents trend toward masculinity, with a mean value of 2.44, thus 
supporting hypothesis H2 that Romanian consumers are likely to be more mas-

                                                 
28 The Hofstede Center, What about Romania…. 
29 J. Muncy, S.J. Vitell, Ethics scale: a modification and application, „Journal of Business  

Ethic” 2005, No. 62, p. 267–275. 
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culine. They are thus also likely to perceive unethical behavior as more ac-
ceptable, and thus they are more likely to engage in illegal downloading. 

Hofstede perceives hierarchy in an organization as reflecting inherent ine-
qualities, where centralization is popular, subordinates expect to be told what to 
do, and the ideal boss is a benevolent autocrat.30 The Romanian respondents 
were found to rate higher on power distance, with a mean of 2.28 for power 
distance on a scale from 1 to 5, where 1 indicates high power distance, whereas 
5 indicates low power-distance (see tab. 1). These findings are in line with hy-
pothesis H3, stating that Romanian consumers are likely to have a higher power 
distance. As such, they are more likely to perceive unethical behavior as ac-
ceptable, and thus they are more likely to engage in illegal downloading.  

In Hofstede`s interpretation, “Romanians maintain rigid codes of beliefs 
and behavior and are intolerant of unorthodox behavior and ideas. In this culture 
there is an emotional need for rules (even if the rules never seem to work), time 
is money, people have an inner urge to be busy and work hard, precision and 
punctuality are the norm, innovation may be resisted, security is an important 
element in individual motivation”.31 Unlike Hofstede’s findings, the present 
study found that Romanians rank lower on uncertainty avoidance, with a mean 
of 3.21, thus partially rejecting hypothesis H4, stating that Romanian consumers 
are likely to have a higher uncertainty avoidance and thus more likely to engage 
in risk avoidance. This finding suggests either that the national culture has 
changed since the data were collected by the Hofstede team, or that young pro-
fessionals are more likely to undertake risks.  

In line with H4, however, it is believed that, since in Romania there is little 
likelihood of enforcement, they are more likely to engage in illegal download-
ing, in line with H4. The extent to which Romanians are likely to engage in 
illegal downloading is examined next.  

Table 2 includes the Muncy and Vitell32 selected items, coded as follows:  
1 = Strongly believe that the behavior is wrong; 2 = Believe it is wrong; 3 = Neu-
tral; 4 = Believe it is not wrong; 5 = Strongly believe that it is not wrong. The 
items selected for this study were bribing, selling products on the black market, 
cheating on an exam, and giving misleading information for an unpriced item. 
Respondents appear to strongly believe that it is not wrong to bribe, with  
a mean of 4.24, nor to give misleading information to a clerk for an unpriced 

                                                 
30 The Hofstede Center, What about Romania… 
31 Ibidem.  
32 J. Muncy, S.J. Vitell, Ethics scale… 
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item, with a mean of 4.24. They also don’t believe it is wrong to cheat on an 
exam, with a mean of 3.83. They appear to be slightly more critical of selling 
products on the black market, with a mean of 2.87. All in all, it appears that 
Romanians are likely to perceive unethical behavior as more acceptable, in line 
with the four hypotheses. 

Table 2 

Selected Muncy and Vitell Dimensions 

 Mean Std. Deviation 
Bribing 4.24 1.20 
Selling products on the black market 2.87 1.31 
Cheating on exam 3.83 1.05 
Give misleading information to clerk for an unpriced item 4.24 1.07 

1 = Strongly believe that the behavior is wrong; 2 = Believe it is wrong; 3 = Neutral; 4 = Be-
lieve it is not wrong; 5 = Strongly believe that it is not wrong. 

Source: own study. 

According to the Table 3, respondents admit they download copyrighted 
materials on a frequent basis, with a rating of 2.5 on a scale from 1 to 5, where 1 
indicates daily and 5 indicates never. The study also found that Romanians usu-
ally download without paying for the product downloaded (with an average of 
3.58 on a scale of 1 to 4, where 1 indicates payment, and 4 indicates nonpay-
ment. It can therefore be concluded that great majority of the respondents down-
load copyrighted materials for free at some time. Respondents primarily disa-
greed with the fact that illegally downloading of copyrighted materials consti-
tutes theft, with an average of 3.21 on a scale of 1 to 5 where 1 indicates agree-
ment and 5 indicates disagreement with the fact that illegal downloading consti-
tutes theft. Clearly, respondents subscribe to the idea that software and other 
copyrighted materials are part of the public domain and, as such, they should be 
downloadable without cost. It also appears that they do not feel guilty (mean of 
3.96) or ashamed (mean of 3.88 on a scale of 1 to 5 where 1 indicates agree-
ment and 5 indicates disagreement with the fact that they experience the respec-
tive sentiment when downloading illegally). They also don’t fear that they will 
be discovered – with a mean of 3.75 on a scale of 1 to 5, where 1 indicates 
agreement and 5 indicates disagreement with the fact that they fear being dis-
covered when downloading illegally.  
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Table 3 

Romanian Attitudes Toward Downloading 

Scale Items Mean Std. Deviation 
Frequency of downloading (1=daily…. 5=never) 2.50 .92 
Likely to pay for downloads (1=yes…. 4=no) 3.58 1.35 
Downloading is theft (1=agree…. 5=disagree) 3.29 1.44 
It is wrong because it is illegal (1=disagree…. 5=agree) 3.21 1.44 
I feel guilty when downloading illegally (5=disagree…. 
1=agree) 

3.96 1.22 

I am ashamed when downloading illegally (5=disagree…. 
1=agree) 

3.88 1.20 

I fear I will be found out when downloading illegally 
(1=disagree…. 5=agree) 

3.75 1.28 

Illegal downloading should be punished by law (1=agree…. 
5=disagree) 

4.00 1.22 

Before downloading, I check if covered by copyright 
(1=disagree…. 5=agree) 

3.15 1.37 

I am familiar with copyright law (1=disagree…. 5=agree) 2.79 .90 

Source: own study. 

Further analysis reveals that the respondents do not think illegal download-
ing should be punished by law, with an average of 4.0, on a scale from 1 to 5, 
where 1 indicates they should be punished and 5 that they should not be pun-
ished for illegal downloading. Most respondents neither agreed, nor disagreed 
when asked if they examined copyright restrictions before engaging in a down-
load. And respondents did not appear to be particularly familiar with copyright 
law, with the average at 2.79 on a scale from 1 to 5, where 1 indicates that they 
were not familiar with the law and 5 indicates that they were familiar with the 
law. It is worth mentioning that, in Romania, if discovered engaging in piracy, 
criminal charges consist of imprisonment from one to four years and require-
ments for restitution can be up to 10,000 euro. Overall, it appears that Romani-
ans are more likely to engage in illegal downloading, in line with the four hy-
potheses. 

Conclusions 

The present study had two primary objectives: first, to explore the cultural 
orientations of Romanian consumers along the four dimensions of Hofstede’s 
model; and second, to study the consumer ethics of Romanians using ethics 
items from Muncy and Vitell in relationship to attitudes of Romanian consum-
ers of online products towards illegal downloading. The study found that that 
Romanians represent a culture with a relatively high respect for hierarchy, char-
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acterized by individualism, masculinity, and a lower uncertainty avoidance as 
tendencies recently imported from the West along with Western business cul-
ture. In terms of the ethics of downloading, managers can note that individuals 
do not seem to associate it with any ethical issues, but rather view it as a normal 
activity.  

One limitation of the current research is that it covered mainly students and 
young professionals fully present into the digital world, rather than older con-
sumers. There remains a lot of potential for future research with regard to the 
differences in attitudes, if any, of both digital natives and digital immigrants 
towards free downloading and distribution of copyrighted materials as the cur-
rent research based its result primarily on young professionals. Another aspect 
that the current research leaves unsolved is the ethical approach towards the 
respect of the rule of law among Romanian people. Future research on this topic 
is needed in light of an often arbitrary Romanian legislation and enforcement. 
 

DARMOWE POBIERANIE PLIKÓW: PODEJ ŚCIE  
UśYTKOWNIKÓW INTERNETU W RUMUNII 

 
Streszczenie 

 
Etyka jest najczęściej definiowana jako zestaw zasad, które rządzą czy teŜ w jakimś stopniu 

wpływają na ludzkie Ŝycie. Celem artykułu jest zatem zbadanie etycznych zachowań konsumen-
tów w przypadku pobierania oprogramowania komputerowego. W szczególności badanie obej-
muje grupę młodych profesjonalistów pochodzących z Rumunii, których zachowanie przeanali-
zowano zgodnie z modelem Hofstede’a (obejmuje kolektywizm, czyli poczucie wspólnoty, mę-
skość, dystans wobec władzy oraz unikanie niepewności). Grupa badawcza (49 osób, które zgo-
dziły się wypełnić kwestionariusz) została dobrana poprzez strony społecznościowe, m.in. Face-
booka. Uzyskane rezultaty pokazują, Ŝe młodzi mieszkańcy Rumunii reprezentują bardzo indywi-
dualistyczne postawy, dlatego teŜ postrzegają nieetyczne zachowania jako dopuszczalne, gdyŜ 
słuŜą one zaspokojeniu własnych potrzeb. Wydaje się, Ŝe takie zachowanie będzie dość typowe 
dla obywateli wielu przechodzących głębokie i długotrwałe przemiany postkomunistycznych 
krajów, których mieszkańcy przywiązują niewielką wagę do przestrzegania zasad moralnych. 

Słowa kluczowe: etyka, róŜnice międzykulturowe, nieuprawnione pobieranie i dystrybucja pro-
gramów, model Hofstede’a 

Tłumaczenie: Joanna Hernik 
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ZASTOSOWANIE BADA Ń MARKETINGOWYCH  
DO POZYCJONOWANIA PRODUKTÓW 

 
 
Streszczenie 

Bez badań marketingowych niemoŜliwe jest pozycjonowanie firmy i jej produktów. Zanim 
określona zostanie pozycja produktu, naleŜy zbadać, jak klienci postrzegają go i róŜnicują. 
W następnej kolejności na podstawie wyników badań określa się pozycje konkurujących 
produktów. Pozycje te są prezentowane zwykle graficznie na dwuwymiarowych mapach 
przestrzennych. Są to mapy percepcji, preferencji i wyboru oraz postaw. Końcowe czynności 
badawcze pomagają wybrać pozycję rynkową produktu, a następnie ją promować i monitorować. 

Słowa kluczowe: pozycjonowanie, badania marketingowe, mapy percepcji, preferencji, wyboru  
i postaw 

Wprowadzenie 

Produkt (dobro lub usługa) oraz przedsiębiorstwo, które je wytworzyło, są 
róŜnie postrzegane przez nabywców na określonych rynkach. Wymienione ele-
menty, zwłaszcza produkt, kształtują w ciągu pewnego czasu określoną pozycję 
(wizerunek) w umyśle nabywców na tle elementów konkurencyjnych. Pozycja 
ta wpływa znacząco na decyzje zakupowe. W związku z tym specjaliści od 
marketingu planują i przeprowadzają działania mające na celu umocnienie 
i kształtowanie pozycji produktu w taki sposób, aby kojarzył się on z określoną 
pozytywną wartością i dodatnio wyróŜniał się w umysłach nabywców spośród 
produktów konkurencyjnych. Kształtowanie i umacnianie pozycji przedsię-
biorstw oraz jego produktów nazwano pozycjonowaniem. W literaturze uŜywa-
na jest zamiennie nazwa plasowanie. 

                                                 
1 kat.mark@umk.pl. 
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Pozycjonowanie jest złoŜonym procesem działań, angaŜującym wielu spe-
cjalistów od marketingu. Działania te wpływają na całość działalności przedsię-
biorstwa. Badania marketingowe nie zawsze są uwzględniane przez autorów 
piszących na temat pozycjonowania. Tymczasem bez badań niemoŜliwe jest 
przeprowadzenie jakiegokolwiek pozycjonowania. Badania towarzyszą 
w mniejszym lub większym stopniu wszystkim etapom pozycjonowania, które 
wyszczególniono w tabeli 1. Zastosowania badań omówiono według wskaza-
nych etapów, ze szczególnym uwzględnieniem metod zbierania i analizy da-
nych oraz w odniesieniu do produktów, z pominięciem pozycjonowania branŜy 
i przedsiębiorstwa. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe przeprowadzone pozycjono-
wanie firmy (często w ramach branŜy) ułatwia pozycjonowanie produktów, 
które ujęte zostały w drugiej fazie zilustrowanej w tabeli 1. W związku z tym 
naleŜy najpierw zbadać, jak są postrzegane i róŜnicowane produkty przez na-
bywców, a następnie określić pozycje konkurujących na rynku produktów. 

Postrzeganie i róŜnicowanie produktów 

Nabywane i konsumowane produkty zidentyfikowanych konkurentów są 
zwykle postrzegane i oceniane przez nabywców w róŜny sposób. Głównym 
celem trzeciego i czwartego etapu pozycjonowania (tab. 1) jest określenie cech 
(atrybutów, charakterystyk), według których nabywcy oceniają i róŜnicują kon-
kurujące produkty. Są to zazwyczaj cechy produktów i nabywców związane 
z sytuacją towarzyszącą zakupom lub konsumpcji (uŜytkowaniu). Dane na ten 
temat, zebrane z prób konsumentów, umoŜliwiają właściwe pozycjonowanie 
produktów. 

Cechy kojarzone przez nabywców z produktami dotyczą zwykle charakte-
rystyk produktów oraz korzyści dla kupujących. Na przykład, samochody oso-
bowe Volvo kojarzone są z bezpieczeństwem, a pasta do zębów Crest jako naj-
lepsza w walce z próchnicą zębów. Niektóre produkty natomiast kojarzone są 
z dwiema cechami lub korzyściami, np. pasta do zębów Aquafresh została 
wprowadzona na rynek przez firmę Beecham jako Ŝel dobry zarówno na próch-
nicę, jak i odświeŜający oddech. Wszystkie te cechy moŜna ostatecznie podzie-
lić na trzy kategorie2: 

– cechy fizyczne, które mogą być mierzone przy pomocy skal ilościo-
wych (przedziałowych i stosunkowych), np. waga, temperatura, odle-
głość, kolor, słodkość, wartość, 

                                                 
2 D.A. Aaker, J.G. Myers, Advertising management, Prentice-Hall International, Inc., Eng-

lewood Cliffs, New Jersey 1987, s. 127. 
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– cechy pseudofizyczne, które w większości mogą być mierzone przy 
pomocy skal jakościowych (nominalnych i porządkowych), np. smak, 
aromat, ostrość, 

– korzyści, które mogą być mierzone w większości przy pomocy skal ja-
kościowych, np. wygoda, bezpieczeństwo, moŜliwość mieszania z in-
nymi składnikami, energooszczędność. 

Tabela 1 

Fazy i etapy procesu pozycjonowania firmy i jej produktów na rynku 

Fazy Etapy procesu pozycjonowania  

Pozycjonowanie 
firmy 

1. Identyfikacja konkurentów 
2. Identyfikacja pozycji rynkowej konkurentów (pozycjono-
wanie branŜy) 

Pozycjonowanie  
produktów 

3. Określenie cech, według których nabywcy postrzegają 
produkt 
4. Określenie róŜnic między produktami w percepcji nabyw-
ców 
5. Określenie pozycji naszych produktów na tle produktów 
konkurencyjnych 

Czynności końcowe 
6. Wybór pozycji rynkowej dla własnego produktu 
7. Promocja wybranej pozycji 
8. Monitorowanie i ewentualne powtórne pozycjonowanie 

Źródło: opracowanie własne. 

Zupełnie innymi cechami charakteryzują się usługi, które równieŜ moŜna 
pozycjonować. Na przykład usługi przewozowe pasaŜerskich linii lotniczych 
mogą, poza oczywistą cechą bezpieczeństwa, charakteryzować się takimi ce-
chami, jak komfort podróŜy, czas przelotu, jakość posiłków, dogodność rozkła-
du lotów. Ustalenie, która z omawianych cech dobra lub usługi rzeczywiście 
wpływa na decyzje zakupowe, jest zasadniczym celem prowadzonych na tym 
etapie badań marketingowych. W ten sposób tworzy się bazę pozycjonowania3, 
która słuŜy dalszym jego etapom. Poza ustaleniem najwaŜniejszych cech, do 
celów badań naleŜy takŜe określenie konkretnych korzyści, jakie nabywca od-
czuje po zakupie. 

Nie mniej waŜne od postrzegania (identyfikacji) cech dóbr lub usług jest ich 
róŜnicowanie (rozróŜnianie) przez nabywców, co ułatwia wybór danego pro-
duktu. Stosowane są trzy podstawowe kryteria (reguły) róŜnicowania produk-
tów4: 

                                                 
3 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 143. 
4 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008, s. 96. 
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– reguła kompensacyjna – nabywcy porównują ze sobą istotne cechy pro-
duktów i wybierają ten, w którym te cechy dominują, 

– reguła satysfakcji – nabywcy określają minimalny akceptowany poziom 
danej cechy lub cech produktów, wybierając dający zadowolenie dla 
największej liczby istotnych cech, 

– reguła leksykograficzna – nabywcy znajdują najlepszą cechę produk-
tów, wybierając ten, który jest najwyŜej oceniany ze względu na tę ce-
chę. 

Zarówno cechy produktów, jak i róŜnice między nimi identyfikuje się przy 
pomocy róŜnych metod badawczych. Jedną z metod identyfikacji cech jest me-
toda łańcuchów znaczeniowych (means–end chain model). Stosowana jest ona 
w dwóch etapach5. W pierwszym przeprowadza się wywiady osobiste (mogą 
być to takŜe wywiady telefoniczne lub internetowe) z nabywcami w celu okre-
ślenia sposobu postrzegania przez nich danej grupy produktów. Pozwala to 
zidentyfikować czynniki determinujące preferencje nabywców oraz powiązania 
między tymi czynnikami. Następnie są one analizowane. Grupuje się je w trzy 
główne kategorie: 

– cechy produktu, 
– konsekwencje uŜywania lub konsumpcji produktu, 
– wartości odzwierciedlające rezultaty decyzji zakupowych. 
Te trzy kategorie w sposób sekwencyjny wpływają na proces decyzyjny na-

bywców. Mierzalne cechy produktów (np. czas gotowania, zuŜycie paliwa na 
100 km) oraz cechy subiektywne, jak „silny zapach”, „dobry smak” doprowa-
dzają do uŜywania (konsumpcji) produktów, które moŜe mieć charakter funk-
cjonalny (np. oszczędności w uŜyciu, brak konieczności codziennego mycia 
głowy) lub samooceny typu „jest fajny”, „jest bardziej atrakcyjny”. UŜywanie 
produktów warunkowane jest przez wartości, które mogą mieć odniesienia ze-
wnętrzne (np. „czuję się waŜny” czy „czuję się akceptowany”) lub wewnętrzne 
(określane takimi słowami, jak „bezpieczny”, „szczęśliwy”, czy „schludny”). 
Identyfikacja cech moŜliwa jest dzięki zastosowaniu metody drabinowania 
(laddering)6. 

                                                 
5 Ibidem, s.100–102; D.A. Aaker, J.G. Myers, …, s. 148–150. 
6 Opis i zastosowanie tej metody prezentuje m.in. A.Sagan, Badania marketingowe. 

Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s.153–160; B. Rogers,  
L. Ryals, Using the repertory grid to access the underlying realities in key account relationships, 
„International Journal of Market Research” 2007, Iss. 5; B.Wansink, New techniques to generate 
key marketing insights, „Marketing Research” 2000, Summer. 
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Drugi etap badania obejmuje wyodrębnienie opisanych powiązań oraz ana-
lizę struktury tych związków. Rezultatem analizy jest tzw. mapa łańcuchów 
znaczeniowych, którą przedstawia się graficznie. Oprócz zaleŜności między 
cechami produktów, wartościami i konsekwencjami, mapa ilustruje takŜe siłę 
tych związków. Większość pozytywnych konsekwencji dla nabywcy jest wyko-
rzystywana m.in. w reklamie produktów oraz procesie tworzenia marki produk-
tu (znaku towarowego). „Pierwotne jest odróŜnianie, róŜnicowanie, gdyŜ nie 
sposób być lepszym, jeŜeli najpierw nie jest się innym […]; trzeba zrozumieć 
obecne i prawdopodobne przyszłe preferencje konsumenta, a następnie zasta-
nowić się, do jakiego stopnia istniejące marki spełniają te potrzeby”7. 

Określenie pozycji produktów 

Zebrane w poprzednim etapie dane na temat postrzeganych cech produktów 
wykorzystywane są do określenia pozycji konkurujących produktów. Pozycje 
te, po dokonaniu analiz zebranych danych, prezentowane są zwykle graficznie 
na róŜnego rodzaju, zwykle dwuwymiarowych, mapach przestrzennych, do 
których zalicza się mapy8: 

– percepcji, 
– preferencji, 
– wyboru, 
– postaw. 
W mapach percepcji w pierwszym rzędzie naleŜy zadecydować, ile produk-

tów (własnych i konkurencyjnych) ma być pozycjonowanych. Zaleca się, aby to 
była liczba w granicach od 9 do 25. Liczba ta zaleŜy od sformułowanych pro-
blemów badawczych, teoretycznych zasad oraz przemyślanej opinii kaŜdego 
badacza9. Taka liczba produktów (lub bodźców) zapewnia właściwe określenie 
wymiarów i konfiguracji na stosowanych mapach przestrzeni percepcyjnej. 

W następnej kolejności zbiera się dane od respondentów. Stosowane są tu 
często dwa podejścia10: w pierwszym respondenci określają podobieństwa mię-
dzy produktami, a w drugim – porządkują określone z góry cechy produktów. 
Pierwsze podejście (nieatrybutowe) polega na tym, Ŝe zadaje się respondentom 

                                                 
7 T. Ambler, Marketing od A do Z, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 225. 
8 Por. m.in. J.H. Myers, Positioning products/services in attitude space, „Marketing Research”, 

March 1992; M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 187–189. 

9 N.K. Malhotra, Marketing research. An applied orientation, Pearson Prentice-Hall, Upper 
Saddle River, New Jersey 2007, s. 643. 

10 Ibidem. 
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pytania, w wyniku których ustalają oni stopień podobieństwa między produk-
tami przy uŜyciu własnych kryteriów na zaprezentowanej im w kwestionariuszu 
skali ocen podobieństw (similarity judgements). Na rysunku 1 podano przykład 
skalowania odpowiedzi za pomocą siedmioprzedziałowej skali ocen podo-
bieństw z wykorzystaniem dostępnych na polskim rynku wybranych czterech 
past do zębów (co wymaga dokonania 6 porównań kaŜdego produktu z pozosta-
łymi). 
P.1. Proszę wybrać na podanej niŜej skali od 1 do 7 stopień podobieństwa między 
sześcioma parami past do zębów. Podobieństwa te odzwierciedlają Pana(i) odczucia 
jako konsumenta przedstawionych produktów 
Nazwy porównywanych 

past do zębów 
Skale ocen podobieństw 

Bardzo podobne                                              Bardzo niepodobne 
Colgate     –     Vicco 
Signal       –      Elmex 
Vicco        –      Signal 
Elmex       –      Vicco 
Colgate     –      Elmex 
Signal       –      Colgate 

       7            6            5            4            3            2            1 
       7            6            5            4            3            2            1 
       7            6            5            4            3            2            1 
       7            6            5            4            3            2            1 
       7            6            5            4            3            2            1 
       7            6            5            4            3            2            1 

Rys. 1. Przykład skalowania odpowiedzi przy pomocy skal ocen podobieństw 

Źródło: opracowanie własne. 

Zakładając, Ŝe n jest liczbą porównywanych produktów, ilość porównywa-
nych par = n(n–1)/2. Przy zalecanym minimum 9 produktów, respondenci są 
proszeni o dokonanie 36 porównań, a dla 25 porównywanych produktów aŜ 300 
porównań. Przekroczenie liczby 25 porównywanych produktów naraŜa respon-
dentów na zbyt duŜy kłopot. MoŜliwe są do zastosowania róŜne odmiany po-
równań. Na przykład, respondenci mogą być proszeni o uporządkowanie 
wszystkich moŜliwych par od najmniej do najbardziej podobnych. 

Drugie podejście (atrybutowe) polega na uprzednim określeniu i wyborze 
cech produktów, a następnie poddaniu ich ocenie przez respondentów. Ocen 
tych dokonują oni na skalach semantycznych (semantic differential) lub skalach 
Likerta, które umieszcza się w kwestionariuszach. KaŜdy poddany pomiarowi 
percepcji produkt jest oceniany przy pomocy osobnej skali. Wykorzystując 
przypadek past do zębów, na rysunku 2 podano przykład zastosowania skali 
semantycznej do oceny wybranych cech pasty Signal. Podejście atrybutowe 
dotyczy nie tylko fizycznych, rzeczywistych lub postrzeganych cech produk-
tów, lecz takŜe skojarzeń konsumentów lub uŜytkowników. 

Często na mapie percepcji zaznacza się punkt idealnego produktu lub repre-
zentującej go marki (znaku towarowego). W takim przypadku respondenci są 
dodatkowo proszeni o wskazanie swojego hipotetycznego idealnego produktu 
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wśród zestawu podanych jego cech. Po uzyskaniu ocen od respondentów doko-
nuje się oszacowania podobieństwa (np. przy pomocy reguły odległości eukli-
desowej) dla kaŜdej pary porównywanych produktów. 
P.1. Proszę zaznaczyć swoje oceny najlepiej oddające Pana(i) opinię o wymienionych 
cechach pasty do zębów Signal (na kaŜdej z czterech podanych skal proszę zaznaczyć 

krzyŜykiem jedną ocenę) 
Zapobiega niszczeniu                                                                                         Nie zapobiega  
zębów                              ________________________________________   niszczeniu zębów 
 
Wybiela zęby                   ________________________________________   Nie wybiela zębów 
 
Ma dobry smak               _________________________________________  Nie ma dobrego 
                                                                                                                            smaku 
 
Zapobiega                                                                                                           Nie zapobiega 
próchnicy                        _________________________________________  próchnicy 

Rys. 2. Zastosowanie skali semantycznej do pomiaru percepcji produktu 

Źródło: opracowanie własne. 

Po zebraniu danych od respondentów wybiera się procedurę analizy przy 
załoŜeniu, Ŝe metodą analizy jest skalowanie wielowymiarowe (multidimensio-
nal scaling – MDS). Decydującym kryterium wyboru jest natura zabranych 
danych. JeŜeli pomiaru percepcji dokonano przy pomocy skal porządkowych 
(jak na rysunkach 1 i 2), to stosuje się procedurę analizy niemetrycznej. W re-
zultacie analizy MDS otrzymuje się jednak dane metryczne. Analizę metryczną 
przeprowadza się na danych otrzymanych z pomiarów ilościowych przy pomo-
cy skal przedziałowych i stosunkowych. Obie procedury analityczne dają po-
dobne rezultaty11 . 

Przestrzenne mapy percepcji opracowuje się w 1–4 wymiarach, choć naj-
częściej są to dwa wymiary. Decyzja o wyborze wymiarów naleŜy do najwaŜ-
niejszych w metodzie MDS. Wybór więcej niŜ trzech wymiarów komplikuje 
interpretację mapy12. Wymiary nanosi się na mapę po jej opracowaniu. Ostat-
nim etapem analizy MDS jest określenie jej rzetelności i trafności. Ze względu 
na dostępność literatury na ten temat w języku polskim, autor zrezygnował  

                                                 
11 N.K. Malhotra, Marketing research…, s. 645. 
12 Jeden z najnowszych przykładów trójwymiarowej analizy MDS prezentują J.B. Kim, P. Al-

buquerque, B.J. Bronnenberg, Mapping online consumer search, „Journal of Marketing Rese-
arch”, February 2011. 
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z dokładnego opisu analizy13. Odmianą metody MDS jest metoda analizy kore-
spondencji, dzięki której moŜna analizować dane jakościowe otrzymane z po-
miarów nominalnych. Mapy percepcji mogą być budowane takŜe przy pomocy 
metod analizy dyskryminacji oraz analizy czynnikowej, które są takŜe szeroko 
omówione w literaturze. 

Punkt wyjścia do budowy mapy preferencji jest podobny jak w przypadku 
map percepcji. RóŜnice zaznaczają się jednak juŜ w etapie zbierania danych. 
Kryterium porządkowania produktów na mapie są preferencje respondentów 
wobec tych produktów. Do zbierania danych uŜywa się najczęściej skal rang 
preferencji. Na skali tej prezentuje się respondentom zestaw produktów, które 
mają oni uporządkować (porangować) od najbardziej do najmniej przez nich 
preferowanych. Na rysunku 3 pokazano skalę rang preferencji w takiej postaci, 
w jakiej występuje w kwestionariuszu 
P.1. Oto lista past do zębów dostępnych na polskim rynku. Proszę je porangować wpi-
sując kolejno do kratek skali od 1 do 9 odpowiadające poszczególnym pastom litery od 
A do I tak, aby pasta najbardziej przez Pana(ią) preferowana znalazła się w pierwszej 
kratce, druga najbardziej preferowna – w drugiej itd. Najmniej preferowana pasta 
otrzymuje rangę 9 
A   –   Elmex                                 D   –   Signal                            G   –   Sensodyne 
B   –   Aquafresh                           E   –   Paradontax                     H   –  Colgate 
C   –   Blanx                                  F   –   Vicco                               I     –  Blend-a-med 
 

               ❑         ❑          ❑          ❑         ❑          ❑          ❑          ❑          ❑ 

                 1            2             3             4            5            6             7             8             9 

Rys. 3. Przykład skali rang preferencji prezentowanej respondentom w kwestionariuszu 

Źródło: opracowanie własne. 

Podana na rysunku 3 lista produktów od A do I jest skalą nominalną, która 
przemienia się w skalę porządkową (od 1 do 9) w momencie porządkowania 
dokonanego przez respondenta. Otrzymane dane traktuje się zatem jako wynik 
pomiaru porządkowego. Na skali rang moŜna mierzyć nie tylko preferencje 
wobec róŜnych produktów, ale takŜe wobec róŜnych cech jednego lub więcej 
produktów. 

                                                 
13 Dokładną charakterystykę metody analizy MDS przeprowadzili m.in. A. Zaborski, Skalowa-

nie wielowymiarowe, w: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketin-
gowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, rozdz.VII; 
M. Rószkiewicz, Metody ilościowe…, s. 204–210; M. Walesiak, Metody analizy danych marke-
tingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 133–139; A. Stanimir, Analiza korespon-
dencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wro-
cław 2005. 
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Do zbierania danych uŜywa się takŜe innych jednowymiarowych (prostych 
i złoŜonych) skal14, do których moŜna zaliczyć skale porównywania parami, 
skale sumowanych ocen, skale pozycyjne, skale semantyczne oraz skale Stapela 
i Likerta. Na rysunku 4 zaprezentowano skalę porównywania parami dla pięciu 
porównywanych past do zębów. 
P.1. NiŜej podano dziesięć par past do zębów dostępnych na rynku polskim. Proszę 
zaznaczyć, którą pastę w kaŜdej parze Pan(i) preferuje, zaznaczając krzyŜykiem kratkę 

obok preferowanej pasty 
          1 ❑ Aquafresh                                              2 ❑ Blend-a-med 
          1 ❑ Colgate                                                  2 ❑ Aquafresh 
          1 ❑ Bled-a-med                                            2 ❑ Signal 
          1 ❑ Elmex                                                    2 ❑ Blend-a-med 
          1 ❑ Signal                                                     2 ❑ Colgate 
          1 ❑ Aquafresh                                               2 ❑ Signal 
          1 ❑ Colgate                                                   2 ❑ Elmex 
          1 ❑ Blend-a-med                                           2 ❑ Colgate 
          1 ❑ Elmex                                                     2 ❑ Signal 
          1 ❑ Signal                                                     2 ❑ Blend-a-med                    

Rys. 4. Przykład skali porównywania parami prezentowanej respondentom w kwestionariuszu 

Źródło: opracowanie własne. 

Skale porównywania parami są stosowane zwykle wtedy, gdy konfronto-
wane są fizyczne produkty. Przykładowo, Coca–Cola przeprowadziła ponad 
190 tys. porównań parami swoich produktów, zanim wprowadziła na rynek 
New Coke15. Skale te naleŜą do najczęściej wykorzystywanych w praktyce. 
Otrzymane z nich dane (wyniki dokonanych przez respondentów porównań) 
prezentuje się zwykle w postaci macierzy, której przykład dla danych od jedne-
go respondenta pokazano w tabeli 2. Aby otrzymać dane w procentach w tej 
macierzy dla wszystkich respondentów, naleŜy odpowiednią sumę w danym 
polu podzielić przez liczbę wszystkich respondentów i wynik pomnoŜyć przez 
100. Dane porównawcze łatwo jest przekształcić na dane rangowe. JuŜ z tabe-
li 2 widać (z podsumowania kolumn), Ŝe hipotetyczny respondent najbardziej 
preferuje pasty Colgate i Signal, a najmniej – pasty Blend-a-med i Elmex. 

Macierz otrzymana w rezultacie podsumowania wszystkich porównań jest 
często podstawą do analizy przy pomocy metody Thurstone’a, która daje wyni-

                                                 
14 Systematycznego przeglądu tych skal dokonuje m.in. S. Kaczmarczyk, Badania marketin-

gowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011, s. 167–177. 
15 N.K. Malhotra, Marketing research…, s. 250. 
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ki na skali interwałowej16. JednakŜe w celu opracowania mapy preferencji sto-
suje się analityczną metodę MDS, podobnie jak w przypadku map percepcji. Na 
opracowanej mapie preferencji odległości między produktami oznaczają róŜnice 
w preferencjach tych produktów. Konfiguracja otrzymana w wyniku analizy 
danych preferencyjnych moŜe się znacznie róŜnić od konfiguracji otrzymanej 
na podstawie danych uzyskanych ze skal oceny podobieństw, które uŜywane są 
do budowy map percepcji. Na przykład pasty Colgate i Signal mogą być po-
strzegane przez grupę respondentów jako odległe na mapie percepcji, podczas 
gdy ci sami respondenci preferują je jednakowo na mapie preferencji. 

Tabela 2 

Macierz wyników dziesięciu porównań dokonanych przez jednego respondenta 

 Aquafresh Colgate Blend-a-med Elmex Signal 
Aquafresh 
Colgate 
Blend-a-med 
Elmex 
Signal 

– 
0 
1 
0 
1 

1 
– 
1 
1 
0 

0 
0 
– 
1 
0 

1 
0 
0 
– 
0 

0 
1 
1 
1 
– 

Liczba preferowanych 
produktów 

2 3 1 1 3 

Jedynka oznacza, Ŝe pasta w danej kolumnie jest preferowana wobec odpowiedniej 
pasty w wierszu. Zero oznacza, Ŝe pasta w danym wierszu jest preferowana wobec 
odpowiedniej pasty w kolumnie 

Źródło: opracowanie własne. 

Czasami pojęcia preferencji i wyboru są utoŜsamiane. JeŜeli tak, to zarówno 
mapy preferencji, jak i mapy wyboru są równieŜ toŜsame. Jednak w przypadku, 
gdy pojęcie wyboru róŜni się od preferencji, wówczas budowanie map wyboru 
jest uzasadnione. W tym drugim przypadku wybór jest bliski lub prawie równo-
znaczny z zakupem. Do zbierania danych uŜywa się więc skal dotyczących 
decyzji zakupu produktu ze względu na wyróŜnione przez badacza atrybuty. 
Stosowane skale są takie same lub podobne jak w przypadku oceny percepcji 
i preferencji. Oceny wystawione przez respondentów poszczególnym cechom 
produktów dają podstawę do rozstrzygania, które produkty zostaną wybrane 
i prawdopodobnie zakupione. Kryteriami pozycjonowania są wówczas ustalone 
przez badacza i oceniane przez respondenta cechy (atrybuty) produktów. Pozy-

                                                 
16 Metodę analizy Thurstone’a opisują m.in. C.H.Coombs, R.M.Dawes, A.Twersky, Wprowa-

dzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1977, s. 71–83; A. Sagan, Badania mar-
ketingowe…, s. 101–106; S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie 
marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, tom 1, s. 102–104. 
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cjonowanie pokazuje stopień wpływu poszczególnych cech na wybór produk-
tu17. Mapy wyboru opracowuje się przy pomocy tych samych metod jak 
w przypadku omówionych wcześniej map percepcji i preferencji. 

Mapy preferencji i wyboru, z jednej strony, pomagają menedŜerom zrozu-
mieć strukturę rynku i ułatwiają podjęcie decyzji o pozycjonowaniu produktu 
(w tym takŜe nowego) oraz jego projektowaniu. Mogą oni wykorzystywać te 
mapy do identyfikacji głównych konkurentów, potencjalnych cech produktu 
oraz atrakcyjnych segmentów rynku. Z drugiej jednak strony, intuicyjny i gra-
ficzny charakter prezentacji map jest źródłem ich krytyki. Niektórzy autorzy 
twierdzą, Ŝe mapy te pokazują tylko sumaryczną informację, iŜ część informacji 
jest tracona w procesie prezentacji ograniczonej tylko do graficznej postaci. 
Ponadto informacja moŜe być zniekształcona podczas jej agregacji w ramach 
konfiguracji indywidualnych nabywców, produktów lub ich cech. Wspomniane 
konfiguracje zmieniają się w miarę zmian produktów lub ich cech albo ich do-
dawania lub eliminacji. Prowadzi to często do powaŜnych trudności w interpre-
tacji wyników badania18. 

Głównym kryterium uŜywanym do budowy map postaw są postawy ludzi 
wobec potrzeby produktu lub świadczenia usługi. Przestrzenne mapy postaw 
(niezbyt często stosowane jeszcze w praktyce) są budowane na podstawie ze-
branych od respondentów danych. Dane zbiera się zwykle przy pomocy za-
mieszczonych w kwestionariuszach skal Likerta. Równolegle naleŜy zebrać 
dane odzwierciedlające preferencje respondentów wobec analizowanych pro-
duktów (marek). W tym celu moŜna wykorzystać skale rang preferencji. Ziden-
tyfikowane pojedyncze preferowane produkty dla kaŜdego respondenta są na-
stępnie traktowane jako „grupy” w analizie dyskryminacyjnej. Mapę postaw 
buduje się tak samo jak mapę percepcji, z tą róŜnicą, Ŝe tutaj zamiast cech pro-
duktów występują postawy nabywców reprezentowane przez respondentów. 
Opracowane mapy postaw dostarczają informacji w trzech zakresach19: 

– poszczególne postawy wyróŜniające się najlepiej wśród największych 
grup nabywców określonych dóbr lub usług, 

– grupy konkurujących produktów lub konkurentów najbardziej rywalizu-
jących ze sobą, co odzwierciedla się w postawach ich klientów, 

                                                 
17 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe…,  s. 188. 
18 W celu eliminacji przynajmniej części tych wad C. Faure i M. Natter proponują nowe roz-

wiązania przydatne do budowy map preferencji i map wyboru. 
19 J.H. Myers, Positioning products/services…, s. 48. 
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– podstawowe postawy reprezentowane przez wiodących konsumentów 
lub uŜytkowników kaŜdego produktu – są to postawy charakteryzujące 
kaŜdy produkt w oczach jego największych nabywców. 

Badania i czynności końcowe 

Do wyszczególnionych w trzeciej fazie (tab. 1) etapów kończących proces 
pozycjonowania firm i produktów zalicza się wybór pozycji rynkowej dla wła-
snego produktu, promocję wybranej pozycji oraz jej monitorowanie. Czynności 
te determinują skuteczne wdroŜenie wybranej pozycji na rynku. Łącznie z wła-
ściwą działalnością i postawą kierownictwa powinny dać oczekiwany rezultat. 

Szósty etap pozycjonowania, czyli wybór pozycji rynkowej dla własnego 
produktu, zaczyna się od przeprowadzenia segmentacji rynku oraz określenia 
najwaŜniejszych korzyści dla klientów z pozycjonowanych produktów na po-
szczególnych segmentach. Przykładowo, graficzna mapa postaw nabywców 
pozwala na wyodrębnienie charakterystycznych segmentów rynku danego pro-
duktu. Natomiast miejsce dla własnego produktu jest w jednym, ściśle określo-
nym segmencie. Łatwo jest teŜ określić korzyści, jakie odnoszą klienci na po-
szczególnych segmentach. 

Przeprowadzenie segmentacji daje podstawę do wyboru pozycji rynkowej. 
Pozycja ta jest zwykle wyznaczana przez najbardziej preferowane lub wybiera-
ne kombinacje cech produktów. Na decyzję o wyborze pozycji rynkowej wpły-
wają teŜ wyniki analizy ekonomicznej, a zwłaszcza iloczyn dwóch czynników: 
potencjalnej wielkości rynku oraz prawdopodobieństwa jego penetracji. Wiel-
kość segmentu rynku powinna być opłacalna. JeŜeli klienci są przyciągani przez 
innych producentów, to powinni mieć oni na tyle duŜy udział w rynku, aby to 
działanie usprawiedliwić. JeŜeli nowi nabywcy są zachęcani do kupowania da-
nego produktu, to naleŜy oszacować potencjalną wielkość nowego rosnącego 
rynku. JeŜeli podstawą decyzji wyboru pozycji jest nowa cecha produktu, to 
naleŜy zbadać, czy istnieje dla produktu wystarczająco duŜy segment20. 

Prawdopodobieństwo penetracji rynku moŜe być określone przez dwie sy-
tuacje: słabość konkurencji pozwalająca na jej zaatakowanie oraz przewaga 
konkurencyjna, która skłania do prowadzenia rozsądnej i bezpiecznej penetracji. 
Doświadczone przedsiębiorstwa na ogół dobrze wiedzą, Ŝe prawdopodobień-
stwo udanej penetracji jest znacznie większe wśród istniejących klientów. Dla-
tego segmenty z udziałem aktualnych klientów mają najwyŜszy priorytet21. 

                                                 
20 D.A. Aaker, J.G. Myers, Advertising management…, s. 142. 
21 Ibidem. 
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Przestrzega się, by – decydując o wyborze pozycji – nie być kimś, kim się 
nie jest. Zazwyczaj fatalne skutki wywołuje pozycjonowanie produktu, który 
nie zaspokaja potrzeb i oczekiwań nabywców. Dlatego przed i podczas procesu 
pozycjonowania naleŜy duŜo uwagi poświęcić badaniom produktu, zwłaszcza 
nowego. Dobro lub usługa w cyklu rynkowym ulega często zmianom w umy-
słach klientów, które równieŜ naleŜy stale badać (monitorować) i odpowiednio 
dostosowywać produkt do tych zmian. Ponadto miejsce pozycjonowanego pro-
duktu na mapie nie zawsze jest korzystne, co moŜe wymusić decyzję o zmianie 
tej pozycji. 

Przedostatni, siódmy etap procesu pozycjonowania – promocja wybranej 
pozycji – polega juŜ na czynnym wdroŜeniu dotychczasowych rezultatów. Na-
leŜy przede wszystkim zakomunikować wybraną pozycję aktualnym i (lub) 
potencjalnym klientom przy pomocy wszystkich dostępnych metod i środków. 
Dobrze prowadzona komunikacja marketingowa (w tym zwłaszcza promocja) 
łączy oczekiwania przedsiębiorstwa i nabywców w spójną koncepcję pozycjo-
nowania. Promocja danego produktu ma doprowadzić do tego, by odzwiercie-
dlał on wiernie wybraną pozycję na rynku. W efekcie nabywcy powinni zaak-
ceptować zaplanowane przez firmę pozycjonowanie produktu22. Prowadzone 
równolegle badania marketingowe pozwalają sprawdzić, czy cele te zostały 
osiągnięte.  

Wielu autorów podkreśla, Ŝe sama promocja, nawet najlepiej prowadzona, 
nie wystarcza do osiągnięcia poŜądanej pozycji zarówno przedsiębiorstwa, jak 
i jego produktów na rynku. Bardzo często dochodzi w praktyce do powaŜnych 
róŜnic między oczekiwaną a faktycznie przekazywaną pozycją. Jest wiele przy-
czyn popełnianych błędów, ale kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu 
pozycjonowania ma system zintegrowanych działań marketingowych (marke-
ting mix). Powodzenie zapewniają równolegle prowadzone i nawzajem wspie-
rające się działania marketingowe, jak badania, kształtowanie produktu, polity-
ka dystrybucyjna i cenowa, komunikacja i inne działania. Dzięki stale prowa-
dzonym, zintegrowanym działaniom marketingowym pozycjonowanie ma pra-
wie nieograniczone moŜliwości23. 

Monitorowanie pozycji rynkowej jest tylko formalnie ostatnim etapem pro-
cesu pozycjonowania. Faktycznie jest to etap najdłuŜszy, poniewaŜ zmiany 
percepcji, preferencji i postaw naleŜy badać stale w całym cyklu rynkowym – 
juŜ od momentu wprowadzenia produktu na rynek aŜ po jego wycofanie z ryn-

                                                 
22 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie…, s. 103. 
23 A. Payne, Marketing usług…, s. 151–153. 
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ku. Dzięki badaniom moŜliwe jest równieŜ utrzymywanie stałych kontaktów 
z klientami. Kontakty te z kolei pomagają w utrzymywaniu i poprawie poŜąda-
nej pozycji produktu. Z jednej strony badania mogą potwierdzić wyniki dotych-
czasowych rezultatów uzasadniających wybrane pozycje, a z drugiej – zidenty-
fikować nieznane jeszcze czynniki zakłócające lub uniemoŜliwiające utrzyma-
nie ustalonej pozycji. W tym drugim przypadku moŜe powstać konieczność 
modyfikacji lub ponownego pozycjonowania. 

W ramach stałych badań pozycjonowania wykorzystuje się róŜne metody 
zbierania i analizy danych. Badanie te, juŜ w trakcie ich projektowania, naleŜy 
w jak największym zakresie operacjonalizować, by były w jak najwyŜszym 
stopniu mierzalne. Dane do analiz moŜna zbierać ze źródeł zarówno wtórnych, 
jak i pierwotnych. Te pierwsze są często w praktyce pomijane. Tymczasem 
moŜna z nich zebrać wiele danych o konkurencji, np. o konkurencyjnej rekla-
mie. Większość danych zbiera się ze źródeł pierwotnych przy pomocy zarówno 
metod ilościowych, jak i jakościowych. Analizę przeprowadza się zwykle przy 
pomocy wspomnianych wyŜej metod – bardzo często jest to metoda skalowania 
wielowymiarowego. 

Bez dobrze i profesjonalnie prowadzonych badań byłoby trudne lub nie-
moŜliwe przeprowadzenie pozycjonowania produktu. JednakŜe jakość i profe-
sjonalizm badań nie zawsze wystarcza do osiągnięcia powodzenia. Istotnym 
składnikiem sukcesu jest w duŜym stopniu postawa i działalność kierownictwa, 
w tym szczególnie kierowników produktów. Oni muszą przede wszystkim być 
przekonani do dokonania zmian, być pozytywnie nastawieni do badań i dzielić 
ryzyko z nimi związane. Najlepsi menedŜerowie są nawet w tym zakresie ini-
cjatorami oraz konsekwentnymi i przyjacielskimi przewodnikami dla współpra-
cujących z nimi specjalistów. 

Podsumowanie 

W procesie pozycjonowania produktów intensywnie wykorzystywane są 
badania marketingowe. Dzięki nim specjaliści przeprowadzający pozycjonowa-
nie wiedzą, jak postrzegany jest i oceniany produkt z punktu widzenia korzyści 
dla kupujących. Znają teŜ kryteria róŜnicowania produktów przez nabywców. 
Zdobyta informacja stanowi podstawę do określenia pozycji konkurujących na 
rynku produktów. 

Pozycje te, po dokonaniu analiz zebranych danych, prezentowane są najczę-
ściej graficznie na róŜnego rodzaju, zwykle dwuwymiarowych mapach prze-
strzennych, do których zalicza się mapy percepcji, mapy preferencji, mapy wy-
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boru i mapy postaw. Najczęściej opracowywane są mapy percepcji i preferencji. 
Mapy postaw natomiast buduje się tak samo jak mapy percepcji, ale róŜnica 
polega na tym, Ŝe zamiast cech produktów bierze się pod uwagę postawy na-
bywców. 

W końcowej, trzeciej fazie procesu pozycjonowania, badania marketingowe 
wykorzystywane są do segmentacji rynku z pozycjonowanym produktem oraz 
do sprawdzenia, czy cele promocji wybranej pozycji zostały osiągnięte. Bada 
się takŜe stale (monitoruje) zmiany percepcji, preferencji i postaw w całym 
cyklu rynkowym pozycjonowanego produktu. 
 

MARKETING RESEARCH APPLICATION  
TO PRODUCT POSITIONING  

 
Summary 

 
Marketing research is necessary for a positioning of a firm or product. First, in order to do 

that one should investigate how consumers perceive and differentiate the product. Secondly, the 
positions of competing products are determined on the basis of research results. These positions 
are usually presented graphically on a two-dimensional spatial maps. There are four kinds of these 
maps: perceptual, preferential, optional, and attitudinal. The final research activities help to 
choose the right market position of a product, and finally, to promote and to monitor it. 

Keywords: positioning, market research, maps perceptual preferential, optional, and attitudinal 
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Streszczenie 

Czasy, kiedy klient oczekiwał tylko i wyłącznie dobrej relacji ceny do jakości produktu, któ-
ry kupował, minęły. Obecnie potrzebuje dodatkowej informacji, ale takiej, która nie będzie na-
chalna, tylko go zainspiruje, wytworzy w nim chęć zgłębienia danego problemu i spowoduje, Ŝe 
uzna, iŜ warto bliŜej przyjrzeć się danemu produktowi/firmie. Takie są wymagania klienta, dlate-
go firmy wprowadzają do swoich strategii komunikacyjnych nowoczesne działania, które dają 
szansę na zaspokojenie pełnych potrzeb klienta. Co więcej, działania te muszą zawierać w sobie 
co najmniej dwa składniki – komunikację i kreowanie relacji. Byłoby optymalnie, gdyby uzupeł-
niały je działania wizerunkowe. Idealnym do tego jest inbound marketing, doskonale bowiem 
wpisuje się w trendy optymalizacji działań komunikacyjnych na rynku partnerskim z klientem. 

Słowa kluczowe: inbound marketing, relacje z klientem, komunikacja marketingowa, social 
media marketing  

Wprowadzenie 

Obserwując dzisiejszy rynek, z pewnością moŜna dojść do jednego bardzo 
istotnego wniosku – klient stał się coraz bardziej wymagający, a tym samym 
coraz trudniej jest zaspokoić jego potrzeby w sposób gwarantujący u niego wy-
soki poziom satysfakcji. Oczekiwania klienta rosną nie tylko w stosunku do 
samego produktu – oferty firmy, ale idą o wiele dalej. Dziś synonimem określe-
nia dobra firma/doskonała marka jest równieŜ, a w wielu wypadkach przede 
wszystkim, odpowiednio przygotowany system komunikacji z klientem oparty 
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o narzędzia, które doskonale uzupełniają świat klienta. Klient bowiem wymaga 
od organizacji coraz więcej – chce czuć się waŜny, chce, aby na kaŜdym kroku 
przypominano mu o tym, jak ogromna jest jego rola w codziennym funkcjono-
waniu firm. Chce czuć się doceniony i nie chce pozostawać anonimowy. Minęły 
czasy, kiedy to klient pozostawał w cieniu oferty firm; obecnie jest on pełno-
prawnym partnerem w tworzeniu strategii, stanowi ich główny punkt, a co naj-
waŜniejsze – doskonale zdaje sobie z tego faktu sprawę.  

Z drugiej strony, otoczenie, w którym funkcjonują firmy, nabiera coraz 
większej dynamiki, a to wymusza na nich szybszą analizę danych oraz bardziej 
elastyczne kreowanie swojej oferty. Świadome tego faktu, wiedzą, Ŝe tylko 
odpowiednie działania na rzecz budowania relacji organizacja–klient dają im 
szanse na powodzenie rynkowe. Wiedzą przy tym takŜe, Ŝe kreowanie relacji 
jest moŜliwe przede wszystkim przy wykorzystaniu nowoczesnych form komu-
nikacji. Sukces kaŜdej niemal firmy mierzony jest w chwili obecnej liczbą jej 
lojalnych klientów – klientów, którzy pozostają z nią na rynku, którzy są jej 
adwokatami, którzy są najbardziej wiarygodnym nośnikiem informacji o orga-
nizacji. 

Na przestrzeni lat wykorzystywano róŜne środki komunikowania się firmy 
z klientem, okazywało się jednak, Ŝe ich „kariera” jest krótkotrwała, a skutecz-
ność wykorzystywania spada z roku na rok. Łącząc ze sobą wysokie wymaga-
nia klienta z rosnącą potrzebą innowacyjności po stronie firm, naleŜy zdawać 
sobie sprawę, Ŝe bez odpowiedniego komunikatu, jaki firma wysyła na rynek, 
połączonego z naturalną potrzebą kreowania więzi z klientami – nie ma moŜli-
wości, by mogła ona osiągnąć poŜądany sukces.  

Głównym zatem problemem, jaki poruszano w artykule, jest to, w jaki spo-
sób firmy wykorzystują nowoczesną formę komunikacji do kreowania relacji 
z klientem. Obserwując bowiem rynek, zauwaŜa się, Ŝe w stanie, w jakim jest 
on obecnie, optymalne jest łączenie ze sobą obu funkcji – komunikacyjnych 
i relacyjnych. W rozwaŜaniach skupiono się na działaniach ze sfery inbound 
marketing jako tych, które doskonale łączą ze sobą obie te funkcje. 

Klient w dzisiejszym świecie informacji 

Aktualna rzeczywistość opiera się na informacji, poszukują jej zarówno 
klienci, jak i firmy. KaŜdy z nas codziennie przegląda i czyta mnóstwo infor-
macji dotyczących bardzo szerokiej sfery. To one budują obraz świata, w jakim 
funkcjonujemy, to one kreują sposób postrzegania. Ta nieustająca potrzeba jak 
najnowszego i, co waŜne, najbardziej wartościowego przekazu w zupełnie natu-
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ralny sposób wymaga dostępu do nowych technologii i powoduje, Ŝe działania 
komunikacyjno-relacyjne podejmowane przez firmę powinny zmierzać 
w opisanym kierunku. Doskonałą do tego przestrzenią jest przestrzeń wirtualna. 
To właśnie ona daje bowiem nieograniczoną niemal niczym moŜliwość, z jed-
nej strony, komunikacji – z drugiej zaś bezpośredniej reakcji na potrzeby klien-
ta, jego pytania, obawy. Wydawać by się mogło, Ŝe przestrzeń wirtualna, która 
jest obszarem dającym ogromną szansę na anonimowość klienta, tym samym do 
zachowania tej anonimowości będzie go właśnie inspirowała. Co więcej, moŜna 
załoŜyć, Ŝe to doskonałe miejsce dla osób, których potrzeba socjalizacji jest 
wyraźnie ograniczona, czyli sprawdzi się w przypadku osób introwertycznych – 
rynek jednak pokazuje zupełnie coś innego.  

Internet to dobre miejsce do kreowania relacji, więzi o róŜnym charakterze, 
ale, co bardzo optymistyczne – kreowania więzi coraz trwalszych. Dzięki sile 
internetu kampanie pobudzają budowanie pozytywnego wizerunku marki oraz 
rozpoznawalność samej firmy. UŜytkownicy w przewaŜającej większości sami 
stają się klientami. Sami poprzez internet szukają informacji związanych z fir-
mą, oferowanymi produktami czy aktualnymi promocjami. Dodatkowo osoby 
dokonujące zakupu mają więcej swobody, z racji niebezpośredniego spotkania 
ze sprzedawcą2. To doskonała platforma dla społeczności wirtualnych – grup 
osób, które łączą wspólne zainteresowania, wspólne pasje, oczekiwania, poglą-
dy. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe jest jeden element, który łączy wszystkich tych 
ludzi niezaleŜnie od tego, jaka była ich motywacja przystąpienia do grupy spo-
łecznościowej – kaŜdy z nich jest klientem, kaŜdy z nich niemal kaŜdego dnia 
podejmuje decyzje zakupowe. Tym samym kaŜdy potrzebuje informacji o tym, 
co dzieje się na rynku w sferze, która aktualnie, z punktu widzenia jego potrzeb, 
jest dla niego najbardziej interesująca.  

Tutaj pojawia się więc w bardzo naturalny sposób miejsce dla firm, które w 
swoich strategiach komunikacyjno-relacyjnych zakładają świadome i aktywne 
uczestniczenie w Ŝyciu klienta. Nie od dziś bowiem wiadomo, Ŝe doskonałym 
sposobem zaimplementowania informacji o produkcie/ofercie jest połączenie jej 
z wolnym czasem klienta. W bardzo naturalny sposób wykorzystując permis-
sion marketing, czyli absolutne przyzwolenie ze strony klienta, firma nie tylko 
wchodzi do jego świata, ale przede wszystkim znajduje miejsce w jego świa-
domości. Co więcej, sama moŜe stać się kreatorem i inspiratorem społeczności. 
Chęć tworzenia przez klientów tego typu grup to doskonała szansa na wykorzy-
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stanie ich do przeprowadzania kampanii komunikacyjnych skierowanych bar-
dzo precyzyjnie właśnie na ich potrzeby. Łącząc się ze sobą w grupy, klienci 
samodzielnie, a jednocześnie bardzo naturalnie dokonują segmentacji, co więcej 
– bez specjalnego zaangaŜowania ze strony firmy kreują się nisze rynkowe 
wymagające zaspokojenia ich potrzeb. Dochodowość takich grup wielokrotnie 
juŜ potwierdzono zarówno badaniami, jak i wynikiem ekonomicznym firm.  

Inbound marketing jako nowoczesna forma komunikowania z klientem. 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozwaŜania, wydawać by się mogło, Ŝe  
w warunkach dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej najistotniejszym zada-
niem firmy, które pomoŜe jej w realizacji celów, będzie wnikliwa obserwacja 
rynku i zachowań klientów, czyli dwóch czynników decydujących o sukcesie 
firmy. Jest to jednak niestety tylko część prawdy. Dokonując takiej obserwacji, 
firma na podstawie preferencji klientów, ich zachowań i tego, jakie postawy 
reprezentują, moŜe stworzyć strategie komunikacyjne, które mają duŜe szanse 
na spektakularny sukces.  

Sieć kreuje szanse dla klientów, zaopatrując ich w nowe wartości, zapew-
niając jednocześnie przychody oraz zyski firmom3. Nie zawsze jednak tak się 
dzieje. Dlatego dobrym narzędziem staje się inbound marketing. Pojęcie to od 
pewnego czasu akcentuje się na rynku komunikacyjno-relacyjnym, i jak poka-
zują wyniki funkcjonowania firm, które z niego korzystają w swoich codzien-
nych działaniach, jest zarówno skuteczne, efektywne, jak i efektowne. Zawiera 
zatem w sobie trzy faktory tak bardzo istotne z jednej strony dla klienta, 
a z drugiej – dla firmy.  

UwaŜny obserwator tego, co dzieje się na rynku, poznał juŜ metody, jakie 
moŜna wykorzystywać w celu budowania więzi z klientem i techniki odpo-
wiedniego zarządzania relacjami z nim. Mimo to, wraz z rosnącym wzrostem 
rynku, występuje spadająca liczba efektywnych działań komunikacyjno- 
-relacyjnych. Zakładane w planach efekty nie były osiągane, a dobór narzędzi, 
które miały w tym pomóc, wydawał się coraz trudniejszy. Zarówno kampanie 
wizerunkowe, jak i prowadzone kampanie komunikacyjne okazywały się 
z punktu widzenia klienta nuŜące, irytujące i nie zachęcały go do sięgnięcia po 
oferty firm. Przekazy oparte na formach bezosobowych, których główną atrak-
cją miało być wyłącznie chwytliwe hasło lub wykorzystanie celebryty, niestety 
nie sprzedawały oferty firm, co gorsza – nie zachęcały do dalszych z nimi kon-
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taktów. Okazało się, Ŝe podejście do klienta nacechowane brakiem zaangaŜo-
wania czynnika ludzkiego i przede wszystkim ocieplenia wizerunku, prowadzi 
w konsekwencji do poraŜki. Podobne działania oparte na pewnego rodzaju 
standardach nazwano outbound marketingiem4.  

Obecnie jednak klient wykazuje bardzo silną potrzebę uzewnętrzniania 
swoich oczekiwań, myśli, uczuć, emocji. Jednocześnie, tak jak wcześniej 
wspominano, chce czuć, Ŝe uwaga firmy jest kierowana właśnie na niego. To 
wymaga od firmy jednego – pełnej personalizacji swojej oferty. Nie ma bowiem 
moŜliwości personalizacji dobra trwałego uŜytku, jeśli wziąć pod uwagę wy-
łącznie stronę technologii jego produkcji, gdyŜ „pełen” produkt to połączenie 
technologii z doskonałym komunikatem: dopiero wtedy jego personalizacja jest 
w pełni moŜliwa. Strategią, która w doskonały sposób wpisuje się w takie dzia-
łania, jest inbound marketing. 

Klient, poszukując informacji o produkcie, nie kieruje w większości przy-
padków swoich kroków do tradycyjnego sklepu. Szuka informacji (przeszuku-
jąc fora internetowe, blogi, serwisy społecznościowe), znajduje ją i zestawia 
z doświadczeniami innych klientów. Niezwykle istotne jest więc, aby firma 
znalazła się ze swoją ofertą dokładnie tam, gdzie poszukuje jej klient, czyli 
miejscu, skąd uzyskuje on informacje. Dlatego właśnie filozofia inbound mar-
keting polega przede wszystkim na bardzo precyzyjnym analizowaniu klienta 
od strony jego zachowania i potrzeb informacyjnych oraz przygotowaniu per-
fekcyjnie skrojonego pod jego kątem komunikatu. Przy tym jednak, inbound 
marketing skupiony pozostaje na bardzo głębokiej analizie niemal kaŜdego 
zachowania klienta, jego codziennych czynności, wypowiedzi, fascynacji i ru-
chów w internecie. Nie wystarcza tu badanie konsumenta prowadzone wyłącz-
nie okresowo – wymaga on bowiem ciągłego monitorowania, jednak w sposób 
bardzo dyskretny i nienarzucający się.  

Sukces inbound marketing wynika z tego, Ŝe prawidłowo zaimplementowa-
ny do strategii firmy powinien stać się inspiracją dla klienta, stymulacją do sa-
modzielnego poszukiwania informacji. Firma skupia się na wykreowaniu takiej 
atmosfery wokół swojej oferty, przygotowaniu takich komunikatów, których 
klient będzie chciał poszukiwać. W jego świadomości powinno to funkcjono-
wać jako działanie niewymuszone przez firmę, nie zaś jako forma nacisku. Dla-
tego inbound marketing realizuje się w bardzo delikatny, ale stanowczy sposób 
– kreując postawy klienta, przy czym jednocześnie pozostawiając mu wciąŜ 
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niezaleŜność odczuć i decyzji.  
Filozofia inbound marketing opiera się na stworzeniu pewnej sfery – plat-

formy pozyskiwania informacji i wiedzy. Działania komunikacyjne są podej-
mowane jednocześnie z działaniami relacyjnymi, dlatego mamy tu do czynienia 
z wysokim czynnikiem zaufania i kreowania świadomych emocji między firmą 
a klientem. Inspiracja po pewnym czasie zmienia się w świadome poszukiwanie 
oferty, odkrywanie jej – a dodatkowa stymulacja powoduje, Ŝe klient nie wy-
obraŜa sobie funkcjonowania bez produktu firmy.  

Jednak całe działanie rozpoczyna się od perfekcyjnego targetowania w stro-
ny docelowe. Bazą narzędzi inbound marketingu są m.in.: 

– pozycjonowanie serwisów, np. w Google,  
– reklamy typy PPC,  
– adtaily,  
– payper,  
– blogosfery,  
– fora, 
– YouTube, 
– Facebook, 
– Twitter 
– inne społeczności wirtualne,  
– viral marketing. 
Skupiając się na codziennym wyszukiwaniu przez klientów najnowszych 

informacji, firma skupia się na dostarczaniu ich o sobie samej w najbardziej 
inspirujący, intrygujący sposób. Na przykład, dzięki uczestnictwu w rozmo-
wach internetowych, które odbywają się w serwisach, podmioty gospodarcze 
mogą wychwycić błędy, takie jak np. „brak skróconej wersji instrukcji obsługi”, 
i skorygować je w dalszej produkcji5.  

Relacja oparta na wzajemnym zaufaniu, potrzebie kontaktu, która w natu-
ralny sposób zaczyna się wytwarzać między stronami – powoduje, Ŝe znika 
granica firma–klient, pojawia się natomiast relacja partner–partner, która na-
stępnie przekształca się w relacje przyjaciel–przyjaciel. Jeśli juŜ dojdzie się do 
takiego poziomu postrzegania firmy, oznacza to, Ŝe działania nie tylko przynio-
sły sukces, ale są wyzwaniem do dalszej, jeszcze skuteczniejszej przyszłej dzia-
łalności. 
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Wykorzystanie inbound marketing w kampaniach komunikacyjno-relacyjnych 

Sukces inbound marketingu polega przede wszystkim na tym, Ŝe jego im-
plementacja w funkcjonowanie firmy opiera się przede wszystkim na działa-
niach skupionych wokół kreatywności i potencjału intelektualnego wykorzystu-
jących go organizacji. W przeciwieństwie do outbound marketingu, skupionego 
na działalności opartej na tradycyjnych formach przekazu, takich jak: 

a) reklama telewizyjna; 
b) reklama radiowa; 
c) reklama prasowa (w prasie tradycyjnej); 
d) reklama outdorowa; 
e) pokazy; 
f) targi; 
g) tradycyjna odsłonowa kampania internetowa oparta o system banerowy,  

czyli działaniach wymagających istotnego zaangaŜowania finansowego w od-
powiednią ekspozycję, która jednocześnie nie gwarantuje skuteczności – inbo-
und marketing nie wymaga takiego finansowego wysiłku. Dlatego właśnie do-
skonale sprawdza się w działalności duŜych, średnich i małych podmiotów, np. 
wchodzących dopiero na rynek.  

Kiedy zatem firma myśli o podejmowaniu działań z grupy inbound marke-
ting versus outbound marketing, powinna przede wszystkim pomyśleć o przede-
finiowaniu dotychczasowych działań marketingowych i dokładnej analizie tego, 
co udało się na rynku dokonać. To, co z pewnością jest immanentną cechą stan-
dardowych działań komunikacyjno-relacyjnych, to opieranie ich na interuption 
marketing, czyli kampanie prowadzone bez wyraźnej zgody klienta, bardzo 
często wręcz mu przeszkadzające – nie bez powodu wciąŜ pojawiają się komen-
tarze dotyczące długości bloków reklamowych, ich zawartości i przydatności 
w codziennym Ŝyciu klienta. Kampanie telewizyjne mają masowy charakter. Ze 
względu na nierównomierny rozkład kontaktów wśród widzów, docierają one 
w znaczącej części do widowni, na której firmie nie zaleŜy. Realizując taką 
kampanię, naleŜy mieć na uwadze to, Ŝe docierając z efektywną częstotliwością 
kontaktów do grupy docelowej, jednocześnie dociera się do light users TV 
z niedostarczającą liczbą kontaktów, a heavy users zobaczą daną reklamę nawet 
6–8 razy. W ten sposób ponosi się znaczącą stratę w wydatkach mediowych, 
które moŜna ponieść efektywniej6. 

                                                 
6 Co z tą telewizją?, http://www.bierzynski.pl/moje-publikacje/?p=667. 
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Zjawisko wzrostu nakładów na kampanie komunikacyjne, przy jednocze-
snym braku gwarancji optymalizacji efektów, w bardzo naturalny sposób kreuje 
silną potrzebę wprowadzenia działań z zakresu inbound marketing. Bardzo 
waŜny przy kampaniach inbound marketing jest fakt, Ŝe (poza czystą komuni-
kacją i relacjami) działania te w istotny sposób kreują takŜe wizerunek firmy. 
Tym samym otrzymuje się „wielką trójkę” stanowiącą o sukcesie organizacji 
w obecnym świecie: 

komunikacja – kreowanie relacji – wizerunek firmy 
Jeśli wi ęc firma stawia na rozwój, dialog z klientem, a jednocześnie opty-

malizuje swoje wydatki komunikacyjne – inbound marketing jest dobrym roz-
wiązaniem. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie oznacza to, iŜ działania z zakresu 
inbound marketing nie wymagają zaangaŜowania – wymagają bowiem absolut-
nej troski o potrzeby klienta i, co więcej, niemal codziennego działania, co-
dziennej aktywności w kontaktach z nim. Interesującym zjawiskiem, powoli 
stającym się regułą, jest odwrócenie procesu kreowania marek. Kiedyś przy 
wykorzystaniu wyłącznie narzędzi tradycyjnego outbound marketingu firmy 
rozpoczynały swoje działania komunikacyjne właśnie za jego pomocą, co wię-
cej – jeśli marki zaczynały swoje kampanie w internecie, to zazwyczaj poprze-
dzały je silne kampanie prasowe czy telewizyjne. W chwili obecnej, w dobie 
zmieniających się juŜ nie tylko realiów gospodarczych, ale i postępującej 
w niezwykłym tempie ewolucji oczekiwań klienta, proces ten odwraca się. 
Tworzenie marek wielokrotnie odbywa się właśnie za pomocą internetu, odpo-
wiedniego kontentu komunikacyjnego, rozwiązań kreacyjnych i dopiero później 
podejmowane są działania na tradycyjnym rynku komunikacyjno-relacyjnym. 
Najczęściej pojawienie się marki w mass mediach inspirowane jest przez same 
media tradycyjne, które, obserwując ruch klienta wokół marki, jego zaangaŜo-
wanie, fascynację, zauwaŜają swój potencjalny sukces w ekspozycji marki na 
swoich łamach. Twórcy takich marek zapraszani są do wielu programów, bar-
dzo często sami stają się ich prowadzącymi, produkty są szeroko eksponowane 
– tym samym dopełnia się cała seria wszystkich działań, jakie moŜna byłoby 
podjąć w kontaktach z klientem w celu zaprezentowania mu oferty, ale, co waŜ-
niejsze, takŜe w celu zainspirowania go do pozostania przy niej dłuŜej, najlepiej 
zaś – na zawsze. 

Sposoby wykorzystania inbound marketingu 

W chwili obecnej większość firm decyduje się na wykorzystanie w ramach 
inbound marketing szeroko pojętego social media marketing. Wirtualne spo-
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łeczności mają ogromny potencjał, dlatego teŜ przedsiębiorstwa powinny ukie-
runkowywać na nie swoje kampanie marketingowe7. 

Jest to decyzja, którą uzasadniają przede wszystkim fakty rynkowe –
odpowiednia ekspozycja, tworzenie się grup klientów wokół produktów, budo-
wanie relacji i w końcu kreowanie lojalności. Warto podkreślić, Ŝe kaŜdy jedno-
razowy kontakt moŜe prowadzić do powiększenia się sieci kontaktów8. Nie-
zwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie takiego przekazu, by jego za-
wartość dawała szansę na odpowiednią skuteczność oraz, co najwaŜniejsze, 
naprawdę posiadała aspekt komunikacyjno-relacyjny. Dlatego moŜna go oprzeć 
na następujących zasadach: 
1. Koniecznością jest integracja absolutnie wszystkich elementów wizerunku 

firmy – klienci, patrząc na firmę i jej ofertę, powinni postrzegać je cało-
ściowo. 

2. Odpowiedni przekaz wymaga poszukiwania elementów indywidualnych 
i charakterystycznych wyłącznie dla danej firmy. Bardzo istotne jest to, by 
przekaz gwarantował przewagę nad konkurentami poprzez swą unikato-
wość, co z kolei ułatwi zapamiętanie firmy przez odbiorcę.  

3. Konsekwencja w realizacji przyjętej strategii zakłada konkretne efekty, 
jakie mają być osiągnięte i czas, w jakim zostaną osiągnięte – przy tego ty-
pu działaniach; juŜ na samym początku przy ich planowaniu naleŜy mieć 
świadomość, jak odpowiedzialne jest to zadanie.  

4. Przy dobrym planowaniu koszty komunikacji i kreowania relacji spadają 
automatycznie, a wprowadzenie kolejnych elementów programu odbywa 
się w sposób efektywny, efektowny i płynny. Tak działa strategia inbound 
marketing dobrze przemyślana, opracowana na postawie dobrej analizy 
rynku, zachowań klienta, jego oczekiwań i aspiracji. 

5. Firma zorientowana na swój wizerunek oraz konsekwentne kreowanie rela-
cji z klientem jawi się jako firma stabilna i nowoczesna jednocześnie. KaŜ-
da bowiem organizacja, która myśli o własnym rozwoju, myśli takŜe, a mo-
Ŝe i przede wszystkim, o rozwoju klienta. To, z jakimi atrybutami będzie 
kojarzona firma, stanowi z pewnością niezwykle waŜny komunikat z punk-
tu widzenia jej silnej pozycji na rynku, inspirujący klientów do działania. 
Tak jak wcześniej wspomniano, w chwili obecnej w ramach inbound mar-

                                                 
7 G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2008, s. 98. 
8 Ch. Brognan, J. Smith, Zaufanie 2.0. Jak wywrzeć wpływ, zdobyć lojalność klientów i kre-

ować markę, Wyd. Helion, Gliwice 2011, s. 117–123. 
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keting najczęściej wykorzystuje się social media marketing. Blogi internetowe, 
portale społecznościowe generują ogromną liczbę uŜytkowników, czyli są do-
skonałą platformą komunikowania nowości przy jednoczesnym ciągłym dialogu 
z klientem. Niemal kaŜda nowa firma, wchodząc na rynek, kieruje swoje kroki 
właśnie w tym kierunku. Obserwując rynek, moŜna przypuszczać, Ŝe chodzi 
wyłącznie o optymalizację kwestii finansowych, jednak okazuje się, iŜ nie tylko 
to jest determinantą wspomnianych działań.  

Wyniki badania „KNOW: Konsument w mediach społecznościowych” 
przeprowadzonego przez IMAS International sp. z o.o. we Wrocławiu na zlece-
nie Euro RSCG Sensors wyraźnie wskazują, Ŝe Polacy akceptują obecność ma-
rek w mediach społecznościowych (badanie w formie ankiety internetowej 
obejmowało osoby w wieku 18–64 lat zarejestrowane w internetowym panelu 
badawczym IMAS Online; respondenci (n = 538) to osoby korzystające z co 
najmniej dwóch serwisów społecznościowych raz w tygodniu). Co więcej, nie-
mal jedna czwarta respondentów zadeklarowała, Ŝe regularnie dodaje profile 
marek czy firm do grona swoich znajomych, a następnie wchodzi z nimi w inte-
rakcję, komentując posty lub materiały zamieszczane na profilu. Większość 
osób decyduje się na interakcję z markami w serwisach społecznościowych ze 
względu na sympatię, jaką darzą dany produkt (wskazało tak aŜ 72% ankieto-
wanych). Wśród kolejnych powodów znalazły się: konkursy i promocje (42%), 
bezpośrednie zaproszenie od firmy lub marki (37%) oraz ciekawość (36%). Od 
marek konsumenci oczekują przede wszystkim specjalnych ofert i promocji 
(63%), a w dalszej kolejności unikatowych, niepublikowanych nigdzie indziej 
informacji i aktualności z Ŝycia danej firmy czy marki. Z badania Euro RSCG 
Poland moŜna się takŜe dowiedzieć, Ŝe uŜytkownicy mediów społecznościo-
wych to osoby aktywne towarzysko i społecznie, a nowe formy komunikacji 
pozytywnie wpływają na jakość i częstotliwość tych kontaktów. Wynika to  
z rosnącej społecznej aktywności Polaków w internecie oraz czasu poświęcane-
go na korzystanie z sieci. Media społecznościowe sprzyjają takŜe podtrzymy-
waniu więzi rodzinnych i kontaktów z krewnymi. W porównaniu z ostatnim 
rokiem wzrosły one o 35%, a w porównaniu z ostatnimi pięcioma latami o 45%. 
Społeczności internetowe to równieŜ szansa na uczestnictwo w międzynarodo-
wej społeczności – nawiązywanie nowych kontaktów i podtrzymywanie juŜ 
istniejących. Z tezą tą zgodziło się aŜ 54% respondentów9. 

                                                 
9 B. Jaskowska, Zaczynamy akceptować marki w serwisach społecznościowych, 

http://www.internetstandard.pl/news/357280/Raport.zaczynamy.akceptowac.marki.w.serwisach. 
spolecznosciowych.html. 
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Inbound marketing stał się w obecnie niemal nieodzowny. Nie tylko doty-
czy grupy ludzi młodych, świetnie sprawdza się równieŜ w niemal kaŜdej gru-
pie wiekowej, poniewaŜ elastyczność i rzetelność przekazu, które są jego nie-
odzownymi atrybutami – stanowią wartość dla większości klientów świadomie 
podejmujących swoje decyzje.  

Zaletą pojawienia się tego pojęcia jest ponadto fakt, Ŝe proponuje ono mar-
kom bardzo klientocentryczną optykę, skupioną na osobach samodzielnie i ak-
tywnie poszukujących informacji w sieci i tym samym najłatwiejszych do prze-
konwertowania na leady sprzedaŜowe10. Ta część strategii inbound marketing 
równieŜ ma na celu zainteresowanie ofertą szerokiego grona potencjalnych 
odbiorców, jednak nieprzypadkowych, ale ściśle sprecyzowanych i realnie zain-
teresowanych tym, co firma ma im do zaoferowania. Umiejętnie przeprowadzo-
na kampania pozyskiwania leadów sprzedaŜowych pozwoli zaoszczędzać środ-
ki, które niestety często nie trafiają na poŜądanych odbiorców, i zastąpić je dzia-
łaniami marketingowymi celniej skierowanymi11. 

Podsumowanie 

Kiedy klient staje przed koniecznością podjęcia decyzji, jaki produkt wy-
brać, co będzie dla niego najlepsze, która firma jest godna zaufania – często 
napotyka powaŜny problem. Dlatego właśnie z pomocą przychodzi mu internet, 
który pozwala uzyskać nie tylko odpowiednią ilość informacji, ale umoŜliwia 
teŜ niemal natychmiastowe sprawdzenie ich przydatności. Oparcie swoich wy-
borów na doświadczeniach innych uŜytkowników, zagłębienie się w specyfikę 
produktu daje szansę na uniknięcie lub minimalizację ryzyka błędnie podjętej 
decyzji i dokonanie właściwego wyboru. Zmienia się samo zachowanie klienta, 
dlatego niezbyt realne jest, by firmy, które myślą o sobie i swoich markach 
w sposób odpowiedzialny, które chcą nie tylko być w przestrzeni gospodarczej, 
ale teŜ świadomie ją kreować, nie myślały o wprowadzeniu do swoich strategii 
komunikacyjnych nowych narzędzi dających im szansę osiągania sukcesów.  

Podstawę stanowi fakt, Ŝe na sukces składa się nie tylko sama informacja 
komunikacyjna, ale przede wszystkim jej połączenie z przekazem relacyjnym. 
Rynek pokazuje bowiem jednoznacznie: znacząca liczba klientów oczekuje 

                                                 
10 M. Siejak, Inbound marketing: marketingowa wydmuszka?, http://gadzinowski.pl/ 

komunikacja/inbound-marketing-marketingowa-wydmuszka-czy-sensowne-spojrzenie-na-
obecnosc-marki-w-sieci/. 

11 S. Materzyński, Inbound marketing, czyli sprawić, by klienci zostali z nami na dłuŜej, 
http://www.inbound-marketing.pl/2013/03/inbound-marketing-czyli-sprawic-by-klienci-zostali-z-
nami-na-dluzej/. 
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relacji, chce zainteresowania i potrzebuje tych czynników jako determinant 
wyboru produktów na rynku. Z drugiej strony, nadmierna ekspozycja standar-
dowych działań komunikacyjnych i niestety słabnąca ich jakość wywołuje 
u klienta efekt ucieczki przed tego typu przekazami.  

Doskonałą alternatywę stanowi właśnie inbound marketing oparty na inspi-
rowaniu klienta do poszukiwania informacji, zagłębiania się w nią i do samo-
dzielnej jej analizy. Perfekcyjne wykorzystanie permission marketing, na któ-
rym się opiera, powoduje, Ŝe tworzone są komunikaty skuteczne przy jednocze-
snym kreowaniu więzi z klientami. Na tego typu działania decydują się firmy, 
które mają do zaoferowania rynkowi coś więcej niŜ wyłącznie produkt; to fir-
my, które tworzą oferty wartościowe dla swoich klientów z punktu widzenia ich 
dalszego funkcjonowania.  
 
INBOUND MARKETING, HOW TO USE ON THE MARKET MODERN 
TOOLS OF COMMUNICATION AND RELATIONSHIP MARKETING 
 

Summary 
 

The times when the client expected only good price for the quality of the product, which 
he bought, are over. Today he needs additional information, but one that won’t be overbearing but 
inspiring and create the desire to delve into the subject. The one that will make him consider if 
that is worthwhile to look at a product/company closer. Since these are the requirements of the 
client , companies use in their communication strategies modern tools that give them  a chance to 
meet the full needs of the customer. Moreover, these tools must incorporate at least two compo-
nents – communication and creating relationships. The best solution looking from the point of 
view of the market would be to add also an image-building factor. The tool that is made perfect 
for such a market needs is inbound marketing, which is excellent to optimize communication of 
the  market based on the relationship with the client. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania na temat zakresu i źródeł lojalności 
konsumentów względem ulubionych marek z kategorii podstawowych produktów pielęgnacyj-
nych. Przeprowadzono je na próbie 100 konsumentów w dwóch róŜnych miastach oraz w dwóch 
sklepach sieciowych. Lojalność większości badanych nabywców wobec produktów pielęgnacyj-
nych wynika raczej z niskiej ceny, a nie z zaufania do marki i duŜego jej znaczenia dla respon-
dentów. Większe znaczenie marka ma dla ankietowanych o wyŜszych dochodach oraz tych, 
którzy mieszkają w większych miastach. Zatem w odniesieniu do tych dóbr szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na ekonomiczne czynniki budowania lojalności. To one najsilniej wpływają na 
zakup produktów do podstaw pielęgnacji człowieka.  

Słowa kluczowe: lojalność nabywców, produkty do podstaw pielęgnacji człowieka, konsument, 
relacje, marka 

Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce rośnie znaczenie lojalności nabywców, sta-
nowiącej waŜny składnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Budowa korzyst-
nych i długotrwałych relacji między firmą a jej klientami uwarunkowana jest 
systematycznym procesem rozpoznawania czynników determinujących zacho-
wania lojalnościowe. UmoŜliwia ono przygotowanie takiej oferty, która skłoni 

                                                 
1 uszul@amu.edu.pl. 
2 dominikanaguszewska@wp.pl. 
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ich nie tylko do powtarzania zakupów, ale takŜe do rekomendowania produk-
tów firmy innym podmiotom. To zaś warunkuje rozwój przedsiębiorstw oraz 
bezpieczne ich istnienie na rynku. 

Lojalności przypisuje się róŜne znaczenia. Część definicji skupia się wy-
łącznie na zachowaniach klienta, inne na osobistych uczuciach klienta lub po-
stawie wobec firmy. Istnieją równieŜ definicje, które łączą obydwa podejścia, 
czyli behawioralne i psychologiczne. W pierwszym przypadku lojalność ozna-
cza skłonność do ponawiania zakupów. Lojalny klient to ten, który powtarza 
zakupy, a więc korzysta z produktów wybranej marki. Na takiego klienta nie 
oddziałują działania marketingowe konkurencji. W tym przypadku podstawą 
lojalności jest aspekt racjonalny, wynikający z przekonania o wysokiej wartości 
oferty i opłacalności dokonywanych transakcji. Natomiast w drugim przypadku 
istotą lojalności jest stosunek klienta do produktu lub jego oferenta. Jest nią 
lojalność emocjonalna, związana z osobistą relacją klienta z dostawcą, np. po-
czuciem więzi, przywiązania do instytucji, przyjacielskim stosunkiem do pra-
cowników firmy3.  

Oba typy lojalności prowadzą do kształtowania się trwałych, długookreso-
wych, zyskownych relacji z klientem, opartych często na indywidualnym podej-
ściu do niego i na obopólnych korzyściach4. Trwałość związków ma tu wielora-
kie znaczenie. Po pierwsze, związek istniejący od pewnego czasu na ogół opiera 
się na wytworzeniu więzi między firmą a klientem. Po drugie, moŜe on być 
źródłem dodatkowych korzyści dla firmy wynikających z rozpowszechniania 
przez klienta pozytywnych opinii na jej temat. Bowiem relacje z klientem pole-
gają na wymianie zasobów, takich jak uczucia, wiedza i czynności5. 

Dlatego teŜ za cel niniejszego opracowania przyjęto przedstawienie wyni-
ków badań na temat zakresu i źródeł lojalności konsumentów względem ulu-
bionych marek z kategorii podstawowych produktów pielęgnacyjnych oraz 
podjęto próbę identyfikacji czynników oddziałujących najbardziej podczas do-
konywania procesu zakupu tych produktów. Na produkty do postaw pielęgnacji 
człowieka składają się produkty do higieny osobistej, np. dezodoranty, Ŝele pod 
prysznic, mydła, szampony, odŜywki, maseczki itp., a takŜe wszelkiego rodzaju 
balsamy, kremy i mleczka do ciała, rąk i stóp. 

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

2005, s. 73. 
4 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa  2004, s. 40–44. 
5 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowy trwałych związków z klientem, Dom Wydawniczy 

ABC, Kraków 2001, s. 34. 
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Metodyka badań oraz charakterystyka badanej próby 

Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Kwe-
stionariusz ankiety przygotowano w formie papierowej, rozdając go przypad-
kowym klientom w wybranych sklepach. Badanie zostało przeprowadzone dla 
porównania w dwóch róŜnych miastach oraz dwóch sklepach sieciowych, 
w których sprzedawane są produkty z kategorii podstawa pielęgnacji człowieka. 
W próbie znaleźli się klienci sklepu „Polo Market” w Turku oraz apteki „Super-
Pharm” w Poznaniu. W badaniu wzięło udział 100 respondentów. KaŜdy z nich 
został poinformowany o celu badania, sposobie jego wykorzystania i zapewnio-
ny o jego pełnej anonimowości. 

Do pomiaru wykorzystano róŜne skale pomiarowe, a mianowicie skalę no-
minalną, porządkową, przedziałową oraz ilorazową. Do badania postaw i opinii 
wykorzystano pytania–skale. Oparte one zostały na skali pozycyjnej oraz skali 
Likerta6. Kwestionariusz będący podstawą badań zawierał 14 pytań meryto-
rycznych oraz 6 pytań metryczkowych. 

Najliczniejszą grupą ankietowanych były osoby w przedziale wieku 22–25 
lat. Ich udział w próbie wyniósł 34%. Dalsze pod względem liczebności były 
grupy w wieku 26–35 lat i 36–50 lat, stanowiące po 24% badanych. Najmniej 
liczna (3% ogółu) była grupa osób w wieku poniŜej 18 lat. Rozkład próby ze 
względu na wiek zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Struktura respondentów pod względem wieku 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
6 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003, s. 57–69. 
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Pod względem wykształcenia przewaŜały osoby z ukończoną szkołą średnią 
(44%). Następni w kolejności znaleźli się respondenci z wykształceniem wyŜ-
szym (33%), zawodowym (17%) oraz podstawowym (6% badanych). Wśród 
objętych badaniem znacznie przewaŜały kobiety, stanowiąc 79% ogółu respon-
dentów.  

Spośród ankietowanych najliczniejszą grupę (47%) stanowili respondenci  
z miasta do 30 tys. mieszkańców, drugą zaś mieszkańcy miasta powyŜej 100 tys. 
(25%). Taka struktura jest efektem sposobu doboru badanych do próby. Naj-
mniejszą grupą okazali się ankietowani zamieszkujący miasto do 100 tys. 
mieszkańców (13%), a respondenci ze wsi byli nieco liczniejsi, poniewaŜ ich 
udział w próbie wyniósł 16% ogółu ankietowanych. 

AŜ 64% osób deklarowało średni poziom zamoŜności, zaś 32% ogółu – po-
ziom niski. Źródłem dochodów u zdecydowanej większości respondentów była 
stała praca zarobkowa (75% ogółu). Inne źródła dochodów stanowiły podstawę 
utrzymania 8% osób. Z rysunku 2 wynika, Ŝe udział osób utrzymujących się  
z pozostałych źródeł był zbliŜony. 
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Rys. 2. Struktura respondentów ze względu na główne źródło ich dochodów 

Źródło: opracowanie własne. 

Prezentacja wyników badania 

W odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na zakup produktów do 
podstaw pielęgnacji człowieka – większość respondentów wskazała cenę 
(rys. 3). Nieco rzadziej nabywcy wymieniali jakość (54%) oraz promocję i do-
świadczenie. Nie badano jednak, co było podstawą opinii ankietowanych o wy-
sokiej jakości kupowanych produktów – doświadczenie, rekomendacja innych 
osób czy teŜ zaufanie do przekazów promocyjnych podkreślających wysoką 
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jakość. Markę jako czynnik decydujący o zakupie wymienionych produktów 
deklarowało tylko 40 osób. JeŜeli chodzi o ankietowanych, którzy uwaŜają swój 
poziom zamoŜności za niski, w pierwszej trójce najczęściej wymienianych 
przez nich czynników znajduje się promocja zamiast marki. MoŜna zaryzyko-
wać stwierdzenie, iŜ bogatsi respondenci mniejszą uwagę zwracają na promocje 
cenowe niŜ ankietowani o niŜszych dochodach, natomiast większą na markę. 
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Rys. 3. Rozkład odpowiedzi badanych na pytanie o czynniki, jakimi się kierują podczas robienia 
zakupów produktów do podstawy pielęgnacji człowieka 

Źródło: opracowanie własne. 

W badaniu poproszono respondentów o określenie, jakie znaczenie ma dla 
nich marka, przy czym odpowiedzi wyskalowano od 1 (mało waŜne) do 6 (bar-
dzo waŜne). 38% osób waŜność tego czynnika oceniło na 4 punkty, co oznacza, 
Ŝe marka jest dla nich dość waŜna (rys. 4). Ocena ta pojawiała się najczęściej, 
niezaleŜnie od płci, miejsca zamieszkania czy poziomu zamoŜności. 

Na pytanie dotyczące najwaŜniejszych czynników wpływających na proces 
dokonywania zakupów ponad 60% ankietowanych odpowiedziało, Ŝe są to 
czynniki ekonomiczne (rys. 5). Znacznie mniej osób, bo tylko 32% ogółu, za 
najwaŜniejsze uznało czynniki psychologiczne. Natomiast Ŝe są to czynniki 
społeczno-kulturowe – odpowiedziało tylko 7% osób. Jeszcze większa dyspro-
porcja pod względem częstości wskazań czynników uznanych za najwaŜniejsze 
podczas robienia  zakupów produktów do podstaw pielęgnacji człowieka wy-
stąpiła wśród osób mających wykształcenie podstawowe. AŜ 87,5% z nich 
wskazało jako najwaŜniejsze czynniki ekonomiczne. Natomiast wśród osób 
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z wykształceniem wyŜszym waŜność czynników okazała się inna. 51,5% z nich 
uznało za najwaŜniejsze czynniki psychologiczne, a czynniki ekonomiczne 
zadeklarowało 45,5% ankietowanych. 
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Rys. 4. Znaczenie marki podczas wyboru produktów pielęgnacyjnych przez ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Struktura deklaracji ankietowanych w sprawie najwaŜniejszych dla nich czynników 
wpływających na zakup produktów do podstaw pielęgnacji człowieka 

Źródło: opracowanie własne. 

WaŜność czynników ekonomicznych podczas zakupu produktów do pod-
staw pielęgnacji człowieka potwierdza struktura odpowiedzi na pytanie, czy 
niŜsza cena produktów oferowanych przez konkurencję moŜe wpłynąć na decy-
zję badanych o zmianie marki tych produktów. Wyniki przedstawiono na ry-
sunku 6. 64% klientów odpowiedziało, Ŝe tak. 19% badanych stwierdziło, Ŝe nie 
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zwraca na nią uwagi, a tylko 17% odpowiedziało, Ŝe nie ma to dla nich znacze-
nia. Okazało się, Ŝe na kobiety bardziej wpływa niŜsza cena produktów konku-
rencji niŜ na męŜczyzn. W grupie ankietowanych w wieku 26–35 lat 83,33% 
odpowiedziało, Ŝe niŜsza cena moŜe wpłynąć na zmianę marki, natomiast pozo-
stali, Ŝe nie zwracają na nią uwagi. Podobnego zdania byli badani w najstarszej 
wyszczególnionej grupie wiekowej. W ich przypadku bowiem dla 85,7% osób 
niŜsza cena produktów konkurencji jest rozstrzygająca dla decyzji o zmianie 
marki. 

tak
64%

nie
17%

nie zwracam na to 
uwagi
19%

Rys. 6. Wpływ niŜszej ceny produktów konkurencji na decyzje badanych o zmianie marki pro-
duktów do podstawy pielęgnacji człowieka 

Źródło: opracowanie własne. 

Większą róŜnorodność odpowiedzi uzyskano na pytanie o częstość zastę-
powania produktu ulubionej marki produktem konkurencyjnym – rysunek 7. 
NiezaleŜnie od płci, wykształcenia czy źródła dochodów zdania były podzielone 
i zgodne z tendencją ogółu ankietowanych. 36% respondentów odpowiedziało, 
Ŝe rzadko im się to zdarza, natomiast 26% ogółu odpowiadało, Ŝe dość często. 
15% robi to bardzo rzadko. Tylko 4% badanych konsumentów jest całkowicie 
lojalna wobec ulubionych marek produktów do pielęgnacji człowieka. 

Na pytanie, w jakim zakresie zakupy produktów z kategorii podstawa pielę-
gnacji dokonywane są spontanicznie, 37% respondentów (czyli największy 
odsetek ogółu) odpowiedziało, Ŝe czasami, a 22%, Ŝe bardzo rzadko (rys. 8). 
Tylko 8% ankietowanych nie robi tego nigdy, natomiast 3% robi to zawsze. 
MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe większość ankietowanych dokonuje przemyślanych 
zakupów omawianych produktów. Do róŜnego zakresu spontaniczności w tej 
dziedzinie przyznał się bowiem tylko co trzeci badany. 
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Rys. 7. Rozkład odpowiedzi badanych w sprawie częstotliwości zmiany ulubionej marki na kon-
kurencyjną 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 8. Zakres spontaniczności ankietowanych podczas zakupów produktów z kategorii podstawa 
pielęgnacji człowieka 

Źródło: opracowanie własne. 

Jedno z pytań w badaniu dotyczyło kwestii, czy dla ankietowanych wysoka 
cena jest przeszkodą w byciu lojalnym wobec produktów konkretnej marki 
(rys. 9). Okazało się, Ŝe dla większości konsumentów jest to przeszkoda, bo-
wiem 21% pytanych odpowiedziało, Ŝe wysoka cena jest zdecydowanie nieko-
rzystna dla bycia lojalnym, a 36% respondentów odpowiedziało, Ŝe raczej nią 
jest. Tylko 10% badanych uwaŜa, Ŝe zdecydowanie nie jest to powód dla bycia 
nielojalnym, natomiast 24% – Ŝe raczej nim nie jest. 
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Rys. 9. Wysoka cena jako przeszkoda dla badanych w byciu lojalnym wobec marki produktów do 
podstaw pielęgnacji człowieka 

Źródło: opracowanie własne. 

Na pytanie, czy respondenci uwaŜają się za lojalnych wobec kupowanych 
marek produktów pielęgnacyjnych, największa liczba osób odpowiedziała, Ŝe 
jest lojalna tylko wobec niektórych marek, zaś 25% ankietowanych zadeklaro-
wało, Ŝe wobec większości marek (rys. 10). 
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Rys. 10. Zakres lojalności badanych wobec kupowanych marek produktów pielęgnacyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Natomiast 23% badanych klientów nie jest lojalnych wobec Ŝadnej marki. 
Z kolei 8% osób jest lojalnych wobec wszystkich kupowanych marek. MoŜna 
zatem stwierdzić, Ŝe ankietowani wykazują się raczej niską lojalnością, co po-
twierdziły odpowiedzi takŜe na inne, omówione wcześniej, pytania. Dość zróŜ-
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nicowane były deklaracje w sprawie zakresu lojalności w zaleŜności od miejsca 
zamieszkania, gdyŜ np. 37,5% respondentów zamieszkujących wieś nie jest 
lojalnych wobec Ŝadnej marki. Ani jeden ankietowany z miasta do 100 tysięcy 
mieszkańców nie zaznaczył, Ŝe nie jest lojalny wobec Ŝadnej marki. Zaś Ŝaden 
respondent z miasta powyŜej 100 tysięcy mieszkańców nie zaznaczył, Ŝe jest 
lojalny wobec wszystkich kupowanych marek. 

Na pytanie dotyczące przyczyn lojalności badanych względem danej marki 
produktów pielęgnacyjnych odpowiadali oni, Ŝe przede wszystkim wynika ona 
z zadowolenia z produktu, atrakcyjnej ceny oraz satysfakcji z ich jakości 
(rys. 11). Najrzadziej wybierano wariant odpowiedzi wskazujący, Ŝe przyczyną 
zachowań lojalnościowych jest poczucie więzi z ich sprzedawcą. Dla respon-
dentów zamieszkujących wieś podobne znaczenie co atrakcyjna cena miała 
dogodna lokalizacja punktu sprzedaŜy. MoŜe to wynikać z faktu, Ŝe koszt do-
jazdu moŜe przewyŜszać opłacalność przybycia do miejsca, w którym ceny są 
niŜsze. Natomiast dla mieszkańców duŜych miast lokalizacja prawie w ogóle 
nie miała znaczenia. Dla nich waŜniejsza jest renoma marki. 
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Rys. 11. Czynniki wpływające na lojalność badanych wobec marki produktów pielęgnacyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 

W odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w programach lojalnościowych 
69% respondentów odpowiedziało, Ŝe nie uczestniczy w Ŝadnym programie 
lojalnościowym. Natomiast pozostali respondenci zazwyczaj uczestniczyli 
średnio w pięciu programach lojalnościowych (rys. 12). 

W zaleŜności od miejsca zamieszkania wyniki kształtują się następująco: 
87,5% mieszkańców wsi nie uczestniczy w Ŝadnym programie, natomiast po 
1% posiada 2 lub 3 karty lojalnościowe. 89,1% ankietowanych zamieszkują-
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cych miasto do 30 tysięcy mieszkańców odpowiedziało, Ŝe nie korzystają 
z Ŝadnej karty lojalnościowej. Odsetek mieszkańców miast do 100 tysięcy za-
meldowanych nieuczestniczących w Ŝadnych programach jest juŜ znacznie 
mniejszy, bo wynosi 66,7%. Natomiast ponad 3/4 respondentów z miasta po-
wyŜej 100 tysięcy mieszkańców korzysta z programów lojalnościowych. Z ba-
dania wynika, Ŝe lokalizacja ma ogromny wpływ na udział w tego typu progra-
mach. Mała liczba posiadaczy kart lojalnościowych zamieszkujących na wsi lub 
w małych miastach moŜe wynikać z mniejszych inwestycji w rozwój oraz braku 
dbałości o stałego klienta przedsiębiorstw tam działających. 
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Rys. 12. Deklaracje badanych o liczbie programów lojalnościowych, w których uczestniczą 

Źródło: opracowanie własne. 

Ankietowanych, którzy uczestniczą w programach lojalnościowych, zapy-
tano, co o nich sądzą. Najwięcej respondentów odpowiedziało, Ŝe są one przy-
jazne klientowi. Tylko 6% ankietowanych uznało, Ŝe koszty uczestnictwa  
w takich programach przewyŜszają uzyskiwane korzyści. Rozkład odpowiedzi 
ankietowanych przedstawiono na rysunku 13. 

Jedno z pytań dotyczyło teŜ reklamy, a konkretnie opinii na temat wpływu, 
jaki ma ona na lojalność nabywcy. W zaleŜności od tego, jak reklama jest skon-
struowana oraz w jakich warunkach ma się z nią kontakt, moŜe róŜnie oddzia-
ływać na odbiorcę. Procesy neurologiczne, które kryją się za tworzeniem opo-
wieści w reklamie, mają ogromne konsekwencje dla skuteczności narzędzi 
marketingowych. Tradycyjnie, chcąc zrozumieć reakcje konsumentów na re-
klamę, stawia się pytania o to, co się ludziom w danej reklamie podoba, a co 
nie, jaki jest stosunek konsumentów do reklamy, co z niej pamiętają, jakie in-
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formacje na temat marki zdobyli dzięki danej reklamie, jaki jest ich stosunek do 
marki, czy reklama wpłynęła na ich zamiar zakupu produktu. Tworząc na pod-
stawie reklam opowieści związane z marką, konsumenci wykorzystują te same 
elementy, które składają się na wspomnienie: przeszłe doświadczenie, obecne 
myśli i uczucia jej dotyczące, przyczyny zainteresowania marką7. 

NiezaleŜnie od tego, jak reklama jest skonstruowana, aŜ 48% ankietowa-
nych stwierdza, Ŝe nie ma ona wpływu na ich lojalność wobec danej marki 
(rys. 14). Natomiast 34% respondentów uwaŜa, Ŝe reklama ma wpływ na to, czy 
są lojalni wobec produktów wybranej przez siebie marki. 
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Rys. 13. Ocena programów lojalnościowych, w których uczestniczą respondenci 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 14. Wpływ reklamy na lojalność ankietowanych wobec produktów wybranej marki 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
7 G. Zaltman, Jak myślą klienci. PodróŜ w głąb umysłu rynku, Dom Wydawniczy Rebis, Po-

znań 2008, s. 281–282. 
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Jednym ze znamion lojalności jest preferowanie produktów ulubionej mar-
ki, nawet gdy są one chwilowo niedostępne. Dlatego jedno z pytań kwestiona-
riusza dotyczyło tego, jak zachowują się osoby badane w przypadku braku 
w sprzedaŜy ich ulubionego produktu (rys. 15). Jak się okazuje, 42% osób 
oczekuje, aŜ produkt się pojawi. Natomiast 40% respondentów wybiera inny 
produkt. Tylko 13% odpowiedziało, Ŝe przejdzie do innej firmy, której produkt 
jest dostępny. Mieszkańcy wsi w większości wybierają inny produkt. Ich po-
stawa potwierdziła odpowiedzi, Ŝe nie lubią jeździć i szukać produktów, wolą je 
kupić w dogodnym miejscu. Mieszkańcy duŜych miast w większości czekają, 
aŜ produkt będzie dostępny. 
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Rys. 15. Postępowanie ankietowanych w sytuacji, gdy ich ulubiony produkt jest niedostępny 

Źródło: opracowanie własne. 

Na pytanie dotyczące zakupu marki większość respondentów odpowiedzia-
ła, Ŝe wybiera na zmianę ulubione marki – rys. 16.  
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Rys. 16. Wybór marki podczas dokonywania zakupów 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z badania wynika, Ŝe kobiety są bardziej zmienne – męŜczyźni częściej od-
powiadali, iŜ zawsze wybierają tę samą markę. Respondenci, którzy udzielili 
własnej odpowiedzi, stwierdzali, Ŝe wybierają tylko sprawdzone marki oraz 
zazwyczaj tę samą markę. 

Podsumowanie 

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania naleŜy stwierdzić, Ŝe lo-
jalność większości badanych nabywców wobec produktów pielęgnacyjnych 
wynika raczej z niskiej ceny, a nie z zaufania do marki i jej znaczenia dla re-
spondentów. Większe znaczenie marka ma dla ankietowanych o wyŜszych do-
chodach oraz tych, którzy mieszkają w większych miastach. Zatem, jak się wy-
daje, wysiłek ich producentów winien skupić się na obniŜeniu kosztów działal-
ności przy zachowaniu porównywalnej jakości produktów. Dobrym przykładem 
działań pozwalających osiągnąć ten cel moŜe być realizacja korzyści skali oraz 
skupienie się na obniŜaniu niektórych kosztów marketingowych, szczególnie 
kampanii promocyjnej lub odwrotnie, skupienie się w niej na generowaniu po-
pytu o wysokim wolumenie. 

Tego typu produkty są uŜywane na co dzień. Ich zakup stanowi niewielki 
udział w kosztach utrzymania nabywców. Dlatego często ich zakupy są doko-
nywane spontanicznie i bez większego zastanowienia lub konsultacji z pozosta-
łymi członkami gospodarstwa domowego. 

Z badania wynika równieŜ, Ŝe ankietowani, szczególnie mieszkańcy wsi  
i małych miast, nie uczestniczą w programach lojalnościowych i nie posiadają  
kart lojalnościowych. MoŜe to wynikać z faktu, Ŝe przedsiębiorstwa tam działa-
jące nie inwestują w rozwój i troskę o stałego klienta, dlatego nie oferują klien-
tom wspomnianych programów – co prawdopodobnie stanowi jeden z po-
wodów stosunkowo niskiego odsetka konsumentów, którzy są związani z marką 
i są wobec niej lojalni. Dla porównania: respondenci, którzy uczestniczą w pro-
gramach lojalnościowych, w większości odpowiedzieli, Ŝe programy te są przy-
jazne konsumentowi. Po przeprowadzonym badaniu moŜna stwierdzić, Ŝe 
orientacje marketingu indywidualnego powinny przyjmować zarówno firmy 
mniejsze, jak i większe koncerny działające w skali globalnej. Budowa lojalno-
ści, np. poprzez programy lojalnościowe, w coraz większym stopniu staje się 
elementem przewagi konkurencyjnej przyczyniającej się do sukcesu przedsię-
biorstwo na rynku. 

Z przeprowadzonego badania wynika, Ŝe szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na ekonomiczne czynniki budowania lojalności. To one najsilniej wpływają na 
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zakup produktów do podstaw pielęgnacji człowieka. Konieczny jest takŜe pro-
ces pogrupowania klientów ze względu na determinanty ich postępowania. Jeśli 
przedsiębiorca dokona takiego zabiegu, będzie mu łatwiej dotrzeć do grupy 
docelowej, mającej przynieść jego firmie zysk. ZauwaŜono, jak odmiennie za-
chowują się konsumenci o róŜnym poziomie zamoŜności czy róŜnym miejscu 
zamieszkania. Dlatego tak waŜne jest, aby nie traktować wszystkich konsumen-
tów jednakowo. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono genezę, istotę oraz rodzaje greenwashingu. Dokonano analizy 
czynników sprzyjających rozwojowi tego typu praktyk w kontekście zachowań konsumentów. 
Omówiono konstrukcję Greenwashing Index oraz scharakteryzowano typy przedsiębiorstw ze 
względu na ich działania na rzecz środowiska i skuteczność komunikacji tych wysiłków. Poru-
szono takŜe kwestię mechanizmów regulujących tytułowe zjawisko. 

Słowa kluczowe: greenwashing, green consumerism, produkty ekologiczne, reklama, Greenwas-
hing Index 

Wprowadzenie 

W warunkach wzrostu popytu, rosnącej produkcji i sprzedaŜy produktów 
ekologicznych, rozpowszechnienia zrównowaŜonego stylu Ŝycia – na rynku 
pojawiło się zjawisko greenwashingu, które w ostatnich latach, zwłaszcza 
w krajach wysokorozwiniętych, dynamicznie się rozwija. Popularność praktyk 
reklamowych określanych jako greenwashing potwierdza raport TerraChoice 
Environmental Marketing, z którego wynika, Ŝe analiza ponad 1000 reklam 
zawierających deklaracje prośrodowiskowe wykazała, iŜ tylko jedna była bez 
zarzutu2. Po tego typu działania chętnie sięgają zwłaszcza firmy z branŜ rze-
czywiście szkodzących środowisku.  

                                                 
1 lgarbacz@prz.edu.pl. 
2 E.L. Lane, Green marketing goes negative: the advent of reverse greenwashing, „Intellectual 

Property & Technology Law Journal” 2013, Vol. 25, No. 1, s. 20. 
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Rozwój ruchów ekologicznych, wzrastająca świadomość społeczeństwa 
wzmogła dyskusję o greenwashingu. Termin został stworzony przez ekologa 
Jaya Westervelta w 1986 roku w eseju na temat branŜy hotelarskiej; opisano 
w nim praktykę umieszczania w kaŜdym pokoju tabliczek zachęcających do 
ponownego wykorzystania ręczników w celu rzekomej ochrony środowiska 
naturalnego. J. Westerveld zauwaŜył, Ŝe w większości przypadków wspomniane 
instytucje nie podjęły nawet niewielkiego wysiłku zmierzającego do redukcji 
strat energii. Stwierdził, Ŝe celem tych kampanii było obniŜenie kosztów 
i zwiększenie zysku. W 1999 roku słowo „greenwashing” zostało dodane do 
Oxford English Dictionary. 

Celem artykułu jest charakterystyka czynników dynamizujących i ograni-
czających rozwój wykorzystania greenwashingu w kontekście zachowań kon-
sumentów.  

Istota i geneza zjawiska greenwashing 

Terminem „greenwashing” określa się wszelkie praktyki mające na celu 
przedstawienie organizacji i jej produktów, celów oraz zasad jako przyjaznych 
dla środowiska – za pomocą wykorzystania odpowiednich stwierdzeń, termino-
logii, obrazów. Przez naduŜywanie haseł ekologicznych, stosowanie terminolo-
gii niezrozumiałej dla konsumenta, brak spójności reklamowanych cech pro-
duktu z postępowaniem firmy, podawanie nierzetelnych lub nieprawdziwych 
danych, działania takie celowo wprowadzają w błąd konsumentów. Jest to za-
tem dezinformacja rozpowszechniona przez organizację, kreującą fałszywy, 
bezpodstawny oraz celowo mylący obraz, dąŜący do stworzenia wizerunku 
organizacji jako odpowiedzialnej za środowisko i społeczeństwo. Z greenwas-
hingiem mamy do czynienia, gdy firma3: 

– podaje błędne informacje na temat cech produktu, odnoszących się do 
jego oddziaływania na środowisko, 

– wskazuje na ekologiczne fakty, które nie mają związku z rzeczywistym 
stanem, 

– odwołuje się do czegoś, co nie ma racji bytu (np. twierdzenie na rynku 
amerykańskim, Ŝe dezodorant nie niszczy warstwy ozonowej, poniewaŜ 
nie zawiera chlorofluorowęglowodorów – gdy tymczasem ich wykorzy-
stanie w przemyśle juŜ wiele lat wcześniej zostało tam zabronione), 

– redukuje swoje koszty pod pozorem dbałości o środowisko (e-faktury, 
w hotelach rzadsze uŜywanie ręczników), 

                                                 
3 Greenwashing, http://pl.wikipedia.org/wiki/Greenwashing (1.03 2013). 
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– nie przedstawia dowodów – brak jest dostępnych informacji o cechach 
ekologicznych produktu, nie ma certyfikatu nadanego przez wiarygodną 
instytucję, 

– celowo stosuje ogólne i nieprecyzyjne stwierdzenia – opisy produktów 
są nieszczegółowe lub niesprecyzowane, mogą być źle zrozumiane 
przez konsumenta; przykładem jest określenie all natural (pierwiastki 
trujące występują przecieŜ takŜe w naturze), 

– podkreśla „mniejsze zło” uŜywania jej produktów np. „ekologiczne” 
papierosy czy „przyjazne dla środowiska” pestycydy, 

– nielegalnie i bezpodstawnie uŜywa znaków ekologicznych i certyfika-
tów, 

– stosuje zbyt przerysowane, sugestywne obrazy, podaje zmyślone dane, 
mające poświadczyć, Ŝe produkt jest przyjazny dla środowiska, 

– nie uwzględnia rzeczywistego wpływu produktu na środowisko w ca-
łym cyklu Ŝycia produktu, np. mówi tylko o opakowaniu, a nie przeka-
zuje informacji o produkcji i jej negatywnych skutkach dla środowiska, 

– celowo pomija pewne informacje, których ujawnienie mogłoby nega-
tywnie wpłynąć na wizerunek firmy czy produktu (np. pralnia chemicz-
na nazywana jest pralnią ekologiczną).  

Problem greeenwashingu dotyczy zwłaszcza producentów energii, firm mo-
toryzacyjnych, linii lotniczych oraz sektora chemicznego i paliwowego. Są to 
firmy, których działalność nie jest obojętna dla środowiska. Skuteczność ich 
działań potwierdza przykład Chevron Corporation, która w 1985 roku rozpoczę-
ła jedną z najbardziej znanych kampanii greenwashingu w historii. Kampania 
pod hasłem „People Do” pokazała zmianę wizerunku firmy z „wroga społecz-
nego” na „organizację świadomą i przyjazną”. Dwa lata po rozpoczęciu kampa-
nii badania wykazały, Ŝe konsumenci z Kalifornii mają większe zaufanie do 
Chevron Corporation w zakresie ochrony środowiska niŜ do innych przedsię-
biorstw naftowych.  

W 1991 roku opublikowano badanie w „Journal of Public Policy”, które 
wykazało, Ŝe 58% ekologicznych reklam miało przynajmniej jedno oszukańcze 
stwierdzenie. W 1998 roku Federalna Komisja Handlu (FTC) podjęła pierwsze 
kroki związane z regulacją tego zjawiska i stworzyła „Zielone Wytyczne”, które 
definiowały terminy uŜywane w środowisku marketingu. W następnym roku 
FTC uznała, Ŝe Nuclear Energy Institute wprowadza w błąd konsumentów, 
poniewaŜ twierdzi, Ŝe jest ekologicznie czystym przedsiębiorstwem. Uznała, Ŝe 
nie są to informacje prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym, ale wówczas nie 
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było moŜliwe nałoŜenie sankcji na firmę, co spowodowało, Ŝe FTC podjęła 
nowe działania mające na celu opracowanie przejrzystych standardów. Na ryn-
ku amerykańskim greeenwashing stał się duŜym problemem, na przykład blisko 
święta Dnia Ziemi jedna czwarta wszystkich produktów AGD była reklamowa-
na i sprzedawana jako towary przyjazne dla środowiska. 

Przyczyny rozwoju zjawiska greenwashing 

W ostatnich latach moŜna zauwaŜyć dynamiczny rozwój greenwashingu, co 
potwierdza raport firmy konsultingowej TerraChoice Environmental Marketing, 
poświadczający wzrost wykorzystania greenwashing o 79% między 2007 i 2009 
rokiem. Decyduje o tym przede wszystkim chęć uzyskania korzyści 
ekonomicznych.  

Firmy są coraz bardziej świadome, Ŝe środowiskowa reputacja firmy ma 
wpływ na zakup produktów. Zdają sobie takŜe sprawę, Ŝe rynek produktów 
ekologicznych zarówno na świecie, jak i w kraju rozwija się bardzo 
dynamicznie. Wartość światowego rynku Ŝywności ekologicznej w 2010 roku 
oszacowano na 59 mld dolarów (w 2000 roku było to 17,9 mld dol.). Z kolei 
północnoamerykański rynek detaliczny osiągnął w tym samym roku wartość 
28,6 mld dolarów i odnotował wzrost obrotów o 8% (tradycyjny rynek 
spoŜywczy – 1%). W Europie sprzedaŜ produktów ekologicznych była nieco 
niŜsza niŜ na rynku północnoamerykańskim i wyniosła 19,6 mld dolarów 
w 2010 roku4. W Polsce w latach 2004–2011 prawie sześciokrotnie wzrosła 
liczba producentów Ŝywności ekologicznej. Równie dynamicznie rozwijają się 
inne segmenty produkcji przyjaznej dla środowiska, jednak brak jest statystyk 
na temat ich produkcji i sprzedaŜy. Prognozuje się, Ŝe nadal rynek produktów 
ekologicznych będzie wykazywał tendencję wzrostową. 

W krajach wysokorozwiniętych ekologiczne zachowania konsumenckie są 
dobrze rozwinięte. Konsumenci coraz częściej są świadomi, Ŝe ich postępowa-
nie ma wpływ na stan środowiska naturalnego. We wszystkich fazach procesu 
zakupu uwzględniają aspekt ochrony środowiska. K. Peattie definiuje green 
consumerism jako tendencję konsumentów do unikania produktów, które5: 

– są niebezpieczne dla zdrowia konsumenta i jego otoczenia, 
– wyrządzają istotne szkody środowisku w procesie produkcji, uŜytkowa-

nia oraz w fazie pokonsumpcyjnej, 
                                                 

4 The World of Organic Agriculture 2012, Report, FiBL-IFOAM, 2012, http://www.organic-
world.net/yearbook- (4.03.2013).  

5 K. Peattie, Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing, „The Marketing 
Reviev” 2001, No. 2, s. 132.  
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– zuŜywają nieproporcjonalną ilość zasobów, 
– przyczyniają się do niepotrzebnego marnotrawstwa przez wysoce wy-

szukane opakowania, nadmiar cech czy krótki okres przydatności, 
– wykorzystują materiały, które są niebezpieczne dla człowieka i środo-

wiska, 
– wymagają okrucieństwa wobec zwierząt.  
Rozwój zachowań proekologicznych konsumentów jest determinowany ich 

rosnącą świadomością ekologiczną. Definiuje się ją jako zespół informacji 
i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganie związków mię-
dzy stanem i charakterem środowiska naturalnego a warunkami i jakością Ŝycia 
człowieka6. Na kształtowanie świadomości ekologicznej konsumentów wpływa 
pięć podstawowych czynników: poczucie osobistego zagroŜenia, poczucie wła-
snej odpowiedzialności za stan środowiska; poziom wiedzy, poczucie bezpie-
czeństwa zdrowotnego oraz gotowość do osobistych samoograniczeń7. 

Badania GfK Roper Greek Gauge z 2007 roku pokazują, Ŝe 87% amerykań-
skich konsumentów powaŜnie traktuje kwestie ochrony środowiska. Według 
raportu IGD z 2009 roku, konsumenci w Wielkiej Brytanii chętniej wybierają 
produkty proekologiczne, nie przynoszące szkody zwierzętom oraz pochodzące 
ze sprawiedliwego handlu; prawie 41% brytyjskich konsumentów dokonało 
zakupu produktów etycznych w porównaniu do 34% konsumentów w Niem-
czech, 31% we Francji oraz 12% w Hiszpanii8. W Polsce konsumenci są rów-
nieŜ zainteresowani tematyką ochrony środowiska oraz poszukują firm i ich 
produktów, które podejmują działania w tym kierunku. Z badania CBOS z 2011 
roku wynika, Ŝe 46% konsumentów wyraŜa zaniepokojenie stanem środowiska 
naturalnego (dla porównania: w 2009 r. – 50%) oraz 72% deklaruje, Ŝe unika 
kupowania produktów szkodliwych dla środowiska (w 2006 r. – 54%). Z badań 
Domu Mediowego MPG Climate Change realizowanego przez Havas Media 
z 2008 roku wynika, Ŝe 80% Polaków preferuje produkty firm zaangaŜowanych 
w działalność ekologiczną9.  

Poczucie osobistego zagroŜenia ma decydujący wpływ na kształtowanie 
emocjonalnych postaw konsumentów wobec ochrony środowiska. Im bardziej 
obawiają się problemów ochrony środowiska, tym większe jest prawdo-

                                                 
6 T. Burger, Uwagi o świadomości ekologicznej, „Przegląd Powszechny” 1986, nr 12, s. 18. 
7 W. Łuczka-Bakuła, Czynniki warunkujące proekologiczne zmiany modelu konsumpcji, 

„Człowiek i Przyroda” 1996, nr 4, s. 51. 
8 „The Times”, 13.10.2009. 
9 MPG: polscy konsumenci wybierają marki związane z ekologią, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=19324 (20.11.2012). 
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podobieństwo, Ŝe przy podejmowaniu decyzji rynkowych będą kierować się 
kryteriami ekologicznymi. Świadomość zagroŜenia jest większa na obszarach, 
gdzie stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest duŜy. Wartości 
ekologiczne są postrzegane jako waŜne, gdy zagroŜenie dotyka bezpośrednio 
konsumenta. Konsumenci łączą stan środowiska ze stanem swojego zdrowia, 
stąd znaczenia nabiera motyw zdrowotny przy zakupie produktów ekologicz-
nych. Badania TNS z 2012 roku wykazują, Ŝe 4% polskich konsumentów kupu-
je Ŝywność ekologiczną, 26% nabywa ją nieregularnie. Jedynie 9% konsumen-
tów nie widzi potrzeby i korzyści kupowania produktów ekologicznych.  

Kryzys finansowy, który ma ostatnio miejsce w gospodarce światowej, nie 
wpłynął negatywnie na rozwój konsumpcji proekologicznej, co potwierdzają 
badania Boston Consulting Group Capturing the Green Advantage for 
Consumer Companies z 2009 roku. Wskazują one, Ŝe coraz większa grupa 
konsumentów chce kupować produkty ekologiczne i jest skłonna do zapłacenia 
za nie wyŜszej ceny, poniewaŜ postrzega je jako dobra o wyŜszej jakości 
(odpowiednio: w 2008 r. – 24% i w 2007 r. – 20%)10.  

Firmy poszukują łatwych i tanich sposobów zwiększenia zysków, zaś 
działania z zakresu greenwashingu ułatwiają im osiągnięcie tego celu. Przedsię-
biorstwa pozyskują nowe grupy konsumentów proekologicznych, a bycie 
przyjaznym środowisku pozwala na wyróŜnienie się wśród konkurencji 
i zyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe koszty utraty 
zaufania konsumentów mogą okazać się duŜo większe niŜ korzyści 
z manipulacyjnych, oszukańczych praktyk. DuŜa grupa Amerykanów (71%) 
zagroziła, Ŝe przestanie kupować produkty firm fałszywie przedstawiających 
swój stosunek do środowiska naturalnego, co wynika z badań z 2011 roku Cone 
Green Gap Trend Tracker, a 37% respondentów deklarowało bojkot produktów 
takich firm. 

Oczekiwania konsumentów a zjawisko greenwashingu 

Zjawisko green consumerism związane jest z oczekiwaniami konsumentów 
dotyczących jasnej komunikacji na temat ryzyka związanego z produktami oraz 
pełnej, klarownej informacji na temat ich wpływu środowiskowego (tab. 1). 
Jedną z miar zaufania nabywców do działań zaangaŜowanych społecznie jest 
gotowość płacenia wyŜszej ceny za produkty wytworzone zgodnie z zasadami 
etycznymi, szanującymi prawa człowieka i środowiska. Z badań Domu Medio-

                                                 
10 Czy kryzys przekreśli powodzenie zielonych produktów?, http://www.csrinfo.org/pl/ 

wiadomosci/886-czy-kryzys-przekreli-powodzenie-zielonych-produktow (23.11.2012). 
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wego MPG Climate Change realizowanego przez Havas Media z 2008 roku 
wynika, Ŝe ponad 20% osób byłoby skłonnych więcej zapłacić za produkty eko-
logiczne. W Polsce badania Gemius z 2008 roku równieŜ potwierdzają taką 
gotowość. Ponad połowa konsumentów (57%) deklaruje, Ŝe byłaby skłonna 
zapłacić więcej za produkty bezpieczne dla środowiska. Jednak ich zdaniem na 
większości opakowań brakuje informacji o tym, czy towar jest ekologiczny.  

Tabela 1 

Oczekiwania konsumentów wobec przedsiębiorstw i ich produktów 

Oczekiwania konsumentów 
Udział odpo-
wiedzi (w %) 

Przedsiębiorstwa powinny dysponować produktami wolnymi od 
ryzyka i bezpiecznymi 

81 

Przedsiębiorstwa powinny mieć wysokie etyczne standardy 75 
Przedsiębiorstwa powinny dostarczać informacji na środowiskowe-
go wpływu 

75 

Przedsiębiorstwa powinny mieć środowiskowe osiągnięcia 73 
Przedsiębiorstwa powinny traktować pracowników uczciwie 71 
Przedsiębiorstwa powinny oferować produkty ekologiczne 66 
Przedsiębiorstwa powinny brać udział w społecznych projektach 54 
Przedsiębiorstwa powinny przeznaczać środki na cele dobroczynne 43 

Źródło: J. Manget, C. Roche, F. Munnich, Capturing the green advantage for consumer compa-
nies. Report, Boston Consulting Group, January, 2009, s. 10. 

The Natural Marketing Institute opracował model segmentacji konsumen-
tów i zidentyfikował następujące ich grupy11: 
1. Zdrowy i zrównowaŜony styl Ŝycia (17%) – są to konsumenci, którzy kupu-

ją proekologiczne produkty i są aktywnymi podmiotami w zarządzaniu śro-
dowiskowym.  

2. Naturalni (17%) – kładą nacisk na zdrowie i organiczne towary, ale nie są 
czynni w polityce ochrony środowiska.  

3. Dryfujący (24%) – są pozytywnie nastawieni do ochrony środowiska, ale na 
ich zachowanie mają wpływ inne czynniki niŜ środowisko. 

4. Konwencjonalni (26%) – nie wykazują pozytywnych postaw wobec ochro-
ny środowiska, ale oszczędzają energię i waŜny jest dla nich recykling. 

5. Niewzruszeni (16%) – nie wykazują zachowań, które szeregowałyby pod 
względem waŜności środowisko czy społeczeństwo.  

                                                 
11 R. Horiuchi, R. Schuchard, Understanding and preventing greenwash: a business guide, 

BSR, 2009, s. 15. 
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Świadomość ekologiczna polskich konsumentów jest nadal niska, ale 
rośnie, co przekłada się na poziom wiedzy o produktach ekologicznych, 
sposobie ich produkcji oraz oznaczeniach. Sprawia to, Ŝe czują się oni 
odpowiedzialni za śledzenie i monitorowanie firm. AŜ 75% konsumentów jest 
gotowa bojkotować produkty firm, które zachowują się nieetycznie (badania 
Euro RSCG Poland, 2008).  

Konsumenci nie ufają informacjom dostarczanym bezpośrednio przez fir-
my. Badania w 11 krajach OECD wykazały, Ŝe przeciętnie 24% firm publikuje 
profesjonalnie sporządzone sprawozdania o swej aktywności skierowanej na 
ochronę środowiska12.WaŜnym instrumentem budowy zaufania nabywców jest 
raportowanie społeczne. UmoŜliwia ono interakcję z interesariuszami, daje 
moŜliwość porównania z innymi firmami, pokazuje wymierne rezultaty zaanga-
Ŝowania. Coraz więcej przedsiębiorstw w krajach wysokorozwiniętych publiku-
je regularnie sprawozdania na temat działań słuŜących społeczeństwu i ochronie 
środowiska.  

Innym narzędziem o podobnej roli jest znakowanie ekologiczne. Gwarancją 
jakości i braku negatywnego oddziaływania na środowisko jest atest lub 
certyfikat organizacji i instytucji uprawnionej do wydawania takiego 
świadectwa. Ekologiczne znaki towarowe są waŜnymi instrumentami 
komunikowania się przedsiębiorstwa z konsumentami. Największym zaufaniem 
cieszą się informacje potwierdzone przez zewnętrzne, niezaleŜne podmioty. 
Przykładem takiego skutecznego oznaczenia moŜe być znak Fairtarde, o czym 
świadczą wyniki badania przeprowadzone przez Fairtrade Labelling 
Organizations International wśród 14,5 tys. konsumentów w 15 krajach w 2008 
roku. Połowa ankietowanych spotkała się ze znakiem Fairtrade, a 91% z nich 
ufa marce. DuŜa grupa konsumentów (72%) jest zdania, Ŝe niezaleŜna 
certyfikacja jest najlepszym sposobem potwierdzenia etyczności produktu. 
Wyniki badania mają swoje odzwierciedlenie w sprzedaŜy produktów Fairtrade, 
która w 2008 roku (w porównaniu z 2007 rokiem) wzrosła o: 10% w USA, 24% 
w Austrii, 40% w Danii, 57% w Finlandii, 22% we Francji, 43% w Wielkiej 
Brytanii i 75% w Szwecji. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe sprzedaŜ produktów Fairtrade 
nie spadła pomimo światowego kryzysu ekonomicznego13. Badania z 2011 roku 
Cone Green Gap Trend Tracker pokazują, Ŝe 30% Amerykanów zakupiłoby 

                                                 
12 Rosnąca rola sprawozdań o ochronie środowiska, „Zarządzanie na Świecie” 2000, nr 10, 

s. 44. 
13 Fairtrade coraz popularniejszy,  http://www.csrinfo.org/pl/component/content/article/1167-

fairtrade-coraz-popularniejszy (17.06.2009). 
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produkt reklamujący się jako przyjazny środowisku, a 51% stwierdziło, Ŝe 
certyfikacja wpłynęłaby pozytywnie na zakup produktu. Z kolei wyniki badania 
TNS z 2012 roku dowodzą, Ŝe tylko 14% polskich konsumentów ma 
świadomość, iŜ Ŝywność ekologiczna powinna być opatrzona specjalnym 
certyfikatem, który jest gwarancją ekologicznego pochodzenia produktu.  

EnviroMedia wspólnie z Uniwersytetem Oregon School stworzyły Green-
washing Index. Jest to witryna internetowa, która pozwala odbiorcom przesyłać, 
oceniać i omawiać proekologiczne reklamy. Konsumenci oceniają reklamy pod 
kątem jednego z pięciu kryteriów w skali 1–5. Skala 1 oznacza mały stopień 
wprowadzania w błąd, 5 – duŜy stopień wprowadzania w błąd (total green-
washering). Kryteria oceny są następujące: 

– czy reklama wprowadza w błąd tekstem lub terminologią? 
– czy reklama wprowadza celowo mylące ilustracje lub grafikę?  
– czy reklama charakteryzuje się niejasnymi, ogólnymi stwierdzeniami, 

które są nie do udowodnienia? 
– czy reklama przecenia lub wyolbrzymia cechy proekologicznego pro-

duktu, działania firm w porównaniu z rzeczywistymi? 
– czy reklama pomija albo maskuje waŜne informacje, co sprawia, Ŝe 

przekaz reklamowy sugeruje, iŜ firma lub jej działalność jest proekolo-
giczna?  

Z badań K. Sheehana wynika, Ŝe konsumenci stają się podejrzliwi, gdy 
pojawiają się w reklamach słowa: zielony, ekologiczny i Ziemia – oraz obrazy 
drzew, kwiatów i dzieci.  

Biorąc pod uwagę wysiłki na rzecz ochrony środowiska i efektywność 
komunikacji tych wysiłków, wyróŜnia się cztery rodzaje firm ze względu na 
greenwashing14: 
1. Misguided – ta kategoria obejmuje przedsiębiorstwa, które podjęły znaczne 

wysiłki, by poprawić środowiskowe przedstawienie swoich produktów  
i procesów, ale nie umieją skutecznie ich komunikować. Te przedsię-
biorstwa uciekają się do znacznych uogólnień w przekazach reklamowych.  

2. Unsubstantiated Greenwash – przedsiębiorstwa te pokazują róŜnego rodzaju 
dane, ale więcej wydają na komunikację niŜ na rzeczywiste działania 
sprzyjające środowisku. Owe fałszywe wysiłki prędzej czy później zostaną 
ostatecznie zdemaskowane, poniewaŜ konsumenci stają się bardziej 
wykształceni i wraŜliwi na greenwashing.  

                                                 
14 R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, Understanding and preventing greenwash: a business 

guide, Report, BSR, 2009, s. 4. 
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3. Greenwash Noise – są to przedsiębiorstwa, które wkładają wiele wysiłku 
i podejmują róŜne działania w celu stworzenia wizerunku przedsiębiorstwa 
słuŜącego ochronie środowiska, ale realna wartość ich działań dla 
środowiska  jest niewielka, zaś efektywność komunikacji jest niska.  

4. Effective Environmental Communications – są to firmy, które podejmują 
wiele rzeczywistych działań na rzecz udoskonalania swoich produktów 
i procesów oraz w umiejętny sposób potrafią je komunikować.  

Mechanizmy regulujące wykorzystanie greenwashingu 

W ostatnich latach nasiliła się aktywność ruchów ekologicznych. Amery-
kańska organizacja The Green Life Online piętnuje publicznie przykłady gre-
enwashingu, w 2012 roku opublikowała raport The Worst Greenwashers, 
w którym przedstawiła wykaz przedsiębiorstw i ich złych praktyk reklamo-
wych. 

Federal Trade Commision wraz z Unites States Environmental Protection 
Agency przyjęły dokument „Green Guides”15, który dostarczył przedsiębior-
stwom wytycznych w kwestiach komunikowania twierdzeń dotyczących śro-
dowiska. FTC wymaga od firm stosowania następujących powszechnych za-
sad16:  
1. Środowiskowy przekaz/informacja musi być jasny/a, brać pod uwagę wła-

ściwy język i przedstawienie tematu.  
2. Środowiskowy atrybut najwyraźniej powinien odnosić się do produktu, 

usługi, opakowania.  
3. Twierdzenie nie powinno przeceniać środowiskowej korzyści. 
4. Jakiekolwiek twierdzenia powinny wyraźnie wskazywać podstawę porów-

nania.  
W ostatnich latach pojawił się rewers-greenwashing, który polega na złoŜe-

niu oświadczenia o środowiskowej szkodzie. JeŜeli przedsiębiorstwa i agencje 
reklamowe złoŜą taki rewers wobec swojego konkurenta, muszą poprzeć to 
dowodami na potwierdzenie środowiskowej szkody, jeśli zaś wymagane infor-
macje o konkurencie czy jego produktach nie są dostępne, powinny powstrzy-
mywać się przed formułowaniem podobnych twierdzeń.  

W Europie brak jest mechanizmów, które byłyby na tyle rozwinięte, aby 
zapobiegać ukazywaniu się reklam przedstawiających ogólne, niejasne, prze-

                                                 
15 www. ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/greenguides. pdf (2.03.2013). 
16 Marketing Guides, U.S. Federal Trade Comissions, 1998, http://www.ftc.gov/bcp/grnrule/ 

guides980427.htm (4.03.2013). 
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sadne, nie mające pokrycia informacje i treści proekologiczne. Tylko niektóre 
państwa poradziły sobie z tym zjawiskiem. Najczęściej w krajach UE łączy się 
system samoregulacji z interwencją państwa. Są to jednak rozwiązania pośred-
nie. Reklama firmy Ryan Air w Wielkiej Brytanii przekazywała, Ŝe lotnictwo 
jest odpowiedzialne jedynie za 2% emisji dwutlenku węgla do atmosfery; The 
Advertising Standards Authority udowodniła, Ŝe jest to blisko 5% i reklamę 
wycofano17. W Norwegii producenci samochodów nie mogą uŜywać argumen-
tów, Ŝe ich samochody są przyjazne dla środowiska. Producentom grozi grzyw-
na, nawet jeśli uŜyją w swoich reklamach określeń: przyjazny środowisku, zie-
lony, czysty lub naturalny.  

W Polsce występuje system samoregulacji poprzez Radę Reklamy i Kodeks 
Etyki Reklamy, ale konsumenci nie mają często świadomości, Ŝe mogą sprze-
ciwić się nieetycznym działaniom, i nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić. Dzięki 
działaniom Komisji Etyki Reklamy wycofano reklamę koncernu Enea – zawie-
rającą hasła: „Potęga wiatru. Siła wody. Czysta energia. Czysty biznes”. Firma 
sugerowała, Ŝe dostarcza energię jedynie przy wykorzystaniu natury. Komisja 
stwierdziła, Ŝe wprowadziła w błąd odbiorców, a elementy przekazu reklamo-
wego wprost informują o rzekomej przyjazności dla środowiska, robieniu czy-
stego biznesu na czystej energii, która produkowana jest z wiatru i wody. Tym-
czasem większość wykorzystywanej przez firmę energii pochodziła z węgla 
kamiennego i brunatnego, a tylko 5% z nośników odnawialnych.  

Podsumowanie 

Obecnie zjawisko greenwashingu jest dostrzegane i coraz bardziej 
krytykowane nie tylko przez organizacje ekologiczne, ale takŜe przez instytucje 
administracji publicznej oraz samych konsumentów. Skutkuje to spadkiem 
zaufania do działań biznesu na rzecz środowiska. Nieuczciwe praktyki 
reklamowe przedsiębiorstw przez krótki czas mogą okazać się bardzo 
skuteczne, jednak w dłuŜszym okresie, zdemaskowane, przyniosą straty nie do 
nadrobienia. 

Jest to niebezpieczne zjawisko takŜe z innego powodu. Konsument na pod-
stawie fałszywych informacji zmienia postawy i podejmuje decyzje nabywcze 
w oparciu o błędne przesłanki. Zatem wagi nabiera edukacja konsumenta 
w kwestiach jego praw do protestu przeciwko nieuczciwej reklamie. 

 
 

                                                 
17 M. Czaja, Greenwash, czyli „zielone kłamstwo”, „Business & Beauty” 2011, nr 3.  



Lucyna Witek 134

GREENWASHING PHENOMENON IN CONSUMER’S BEHAVIORS 
 

Summary 
 

The paper presents the genesis, definition and types of greenwashing. The paper analyzes the 
factors favorable for greenwashing growing in the context of consumer behavior. The paper dis-
cusses the structure of “Greenwashing Index” and characterizes the types of enterprises from the 
point of view of the efforts for environment’s protection and the effectiveness of communications 
of these efforts. The mechanisms of control of the greenwashing phenomenon are also presented.  

Keywords: greenwashing, green consumerism, green products, advertising, Greenwashing Index 
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Streszczenie 

Prezentowane w artykule rozwaŜania koncentrują się na proekologicznych zachowaniach 
konsumentów w gospodarstwie domowym (realizowanych w fazie konsumpcji). Głównym celem 
opracowania jest identyfikacja postaw konsumenckich wobec takich zachowań oraz wyodrębnie-
nie i scharakteryzowanie jednorodnych pod względem tych postaw grup konsumentów. Podstawę 
wnioskowania stanowią informacje pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych 
w czerwcu 2012 roku na próbie 213 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Słowa kluczowe: ekokonsumpcja, proekologiczne zachowania konsumentów, postawy konsu-
mentów 

Wprowadzenie 

Obecnie coraz powszechniej dostrzegany jest fakt, Ŝe codzienne zachowa-
nia indywidualnych konsumentów w pośredni lub bezpośredni sposób przekła-
dają się na stan środowiska naturalnego. Szacuje się, Ŝe juŜ w latach 90. XX 
wieku udział działalności konsumpcyjnej jednostek i ich gospodarstw domo-
wych w niszczeniu środowiska sięgał około 30–40%2. Miało to swoje źródło 
przede wszystkim w tzw. nadkonsumpcji, polegającej na przeroście spoŜycia 

                                                 
1 jolanta.zralek@ue.katowice.pl. 
2 B. Martin, A.C. Simintiras, The impact of green product lines on the envirinment: does what 

they know affest how they feel?, „Marketing Intelligence & Planning” 1995, No. 4, Vol. 13, s. 16–
23. 
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ponad rzeczywiste ludzkie potrzeby3, wynikającej zaś z zakładanej przez jed-
nostki toŜsamości wysokiego poziomu konsumpcji z wysokim poziomem 
i jakością Ŝycia. DostrzeŜenie negatywnych skutków środowiskowych takiego 
przekonania znalazło wyraz w powstałej juŜ w latach 70. XX wieku koncepcji 
nazwanej trwałym i zrównowaŜonym rozwojem gospodarczym (sustainable 
development)4. Została ona powszechnie zaakceptowana na zorganizowanej 
przez ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro konferencji „Środowisko i rozwój” 
znanej takŜe jako Szczyt Ziemi5. Wykładnia zasady zrównowaŜonego rozwoju 
znalazła równieŜ swoje odzwierciedlenie w przyjętym w 1992 roku traktacie 
z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) i stała się podstawą piątego programu 
UE w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach 1993–20006. 

Popularyzacja, a przede wszystkim formalne usankcjonowanie koncepcji 
zrównowaŜonego rozwoju stanowi bodziec prowadzący do istotnych zmian 
społecznych. Przewiduje się, Ŝe juŜ w najbliŜszych latach będzie moŜna mówić 
o ukonstytuowaniu się społeczeństwa postkonsumpcyjnego, w którym jedną 
z podstawowych tendencji kształtujących wzorce zachowań indywidualnych 
konsumentów będzie ekologia7. Rozumiana jako globalny, wpisujący się w tę 
koncepcję trend, ekokonsumpcja (konsumpcja zrównowaŜona) oznacza spoŜy-
cie polegające na oszczędnym, racjonalnym wykorzystaniu dóbr konsumpcyj-
nych, ograniczeniu konsumpcji tych dóbr, które cechuje wysoka chłonność 
rzadkich, nieodnawialnych surowców oraz duŜa ilość odpadów pokonsumpcyj-
nych, a takŜe na konsumowaniu tzw. dóbr ekologicznych8. W skali mikroeko-
nomicznej manifestuje się ekokonsumpcja poprzez proekologiczne zachowania 
konsumentów, przy czym zakres takich zachowań jest bardzo szeroki. Mogą 
one bowiem występować nie tylko na rynku (pod postacią proekologicznych 
zachowań nabywczych), ale takŜe w gospodarstwie domowym (w fazie kon-
sumpcji zakupionych produktów). Zawarte w niniejszym opracowaniu rozwa-
Ŝania dotyczą tej drugiej sytuacji. Ich zasadniczym celem jest identyfikacja 

                                                 
3 A. Papuziński, ZrównowaŜony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki 

ochrony środowiska, w: ZrównowaŜony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, 
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 37–39. 

4 D. Kiełczewski: Trwały i zrównowaŜony rozwój a polityka regionalna i lokalna, 
http://www.wsseuczelnia.edu.pl/public/polreg/5.doc (28.07.2007). 

5 J. Reichel, Czas Ziemi. Natura – człowiek – ekonomia, Wyd. Zielone Brygady, Kraków 2006, 
s. 35. 

6 A. Lisowska, ZrównowaŜony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochro-
ny środowiska Unii Europejskiej, w: ZrównowaŜony rozwój…, s. 235. 

7 M. Hajdas, Społeczeństwo postkonsumpcyjne – kluczowe tendencje i ich wpływ na działania 
przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik, tom II, s. 54–62. 

8 C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa, 2002, s. 131. 
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postaw konsumenckich wobec samej idei proekologicznych zachowań w go-
spodarstwie domowym, a takŜe wyodrębnienie i scharakteryzowanie jednorod-
nych pod względem charakteru tych postaw grup konsumentów. Podstawę 
wnioskowania stanowić będą informacje pochodzące z przeprowadzonych 
w czerwcu 2012 roku badań ankietowych.  

Charakterystyka próby badawczej 

Obiektem przeprowadzonych badań własnych byli studenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach tworzący celowo dobraną próbę liczącą 213 
osób. Większość badanych konsumentów – 58,7% – stanowiły kobiety. Ze 
względu na celowy dobór próby (w badaniu udział wzięli studenci studiów sta-
cjonarnych) była ona jednorodna pod względem wieku. Osoby z przedziału 
wiekowego 18–24 lata stanowiły aŜ 93,4% ogółu badanych, a Ŝaden z ankieto-
wanych nie przekroczył 34 roku Ŝycia. Z uwagi na przyjęty zakres przestrzenny 
badań, wśród respondentów dominowali mieszkańcy śląskich miast. Najliczniej 
reprezentowane były Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Za-
brze, Rybnik oraz Tychy.  

Pod względem wielkości reprezentowanych gospodarstw domowych naj-
liczniejszą grupę stanowili w próbie respondenci będący członkami gospo-
darstw czteroosobowych – 35,8%. W dalszej kolejności wskazywano gospodar-
stwa trzyosobowe – 26,9% oraz pięcioosobowe – 16,5%. Stosunkowo wysoki 
z punktu widzenia wieku respondentów był teŜ udział w próbie gospodarstw 
dwuosobowych – wyniósł on 11,3%. Z kolei łączny odsetek wskazań gospo-
darstw jednoosobowych oraz liczących więcej niŜ 5 osób wyniósł zaledwie 
9,3%.  

Kondycję finansową badanych konsumentów oceniano zarówno w ujęciu 
subiektywnym (opisowym), jak i obiektywnym (biorąc po uwagę deklarowaną 
wysokość średnich miesięcznych dochodów netto przypadających na osobę 
w gospodarstwie domowym respondenta). Rozkład odpowiedzi badanych osób 
dowodzi, Ŝe reprezentowały one przede wszystkim zamoŜne gospodarstwa do-
mowe. Łączny odsetek ocen „zdecydowanie powyŜej średniej krajowej” oraz 
„nieco powyŜej średniej krajowej” wyniósł aŜ 46,7%. Udział badanych ocenia-
jących sytuację materialną swojego gospodarstwa jako przeciętną (odpowiedź 
„średnia krajowa”) osiągnął poziom 41,8%, natomiast pozostałe 11,5% respon-
dentów sytuację materialną swojego gospodarstwa oceniło negatywnie (wybie-
rając odpowiedź „nieco poniŜej średniej krajowej” lub „zdecydowanie poniŜej 
średniej krajowej”). Znalazło to potwierdzenie takŜe w obiektywnych ocenach 
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własnych dochodów. Wprawdzie najczęściej wskazywano, Ŝe średnie miesięcz-
ne dochody netto przypadające na członka gospodarstwa domowego mieszczą 
się w przedziale 1001–1500 zł oraz 501–1000 zł (odpowiednio 26,2% oraz 
25,2% wskazań), to jednak stosunkowo duŜa grupa badanych zadeklarowała 
dochody wyŜsze niŜ 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym (45,1% pró-
by). Jednocześnie respondenci deklarujący, Ŝe dochody netto w przeliczeniu na 
jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekraczają miesięcznie 
500 zł, stanowili zaledwie 3,5% próby. 

Postawy konsumentów wobec proekologicznych zachowań w gospodarstwie 
domowym 

Do badania postaw konsumentów wykorzystano siedmiostopniową skalę 
Likerta. Ankietowanych poproszono o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się 
z następującymi pięcioma stwierdzeniami dotyczącymi róŜnych aspektów pro-
ekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym: 
1. Bez większego wysiłku gospodarstwo domowe moŜe ograniczyć swój ne-

gatywny wpływ na środowisko naturalne. 
2. KaŜda rodzina musi ograniczać ilość produkowanych przez siebie śmieci. 
3. Nie moŜna dopuszczać do tego, aby w domu marnowało się jedzenie i trze-

ba je było wyrzucać. 
4. Obecnie tzw. zwykli ludzie w swoim codziennym Ŝyciu przejmują się tym, 

jak ich zachowania w gospodarstwie domowym wpływają na środowisko 
naturalne. 

5. W dzisiejszych czasach bardzo duŜo ludzi zwraca uwagę na to, jak ich za-
chowania w gospodarstwie domowym wpływają na środowisko naturalne. 
Wszystkie poddane ocenie stwierdzenia miały charakter pozytywny, zatem 

w przypadku kaŜdego z nich wysoka ocena oznaczała silną pozytywną postawę 
wobec badanego zjawiska. ChociaŜ analizowane zdania charakteryzował duŜy 
stopień ogólności i niosły one ze sobą spory ładunek normatywny, to jednak 
wśród respondentów odnotowano zaskakująco duŜe zróŜnicowanie przydziela-
nych im ocen. W całej próbie zdecydowanie najwyŜszy odsetek konsumentów 
zgadzał się ze stwierdzeniem odnoszącym się do marnotrawstwa Ŝywności. 
Stosunkowo najniŜej oceniano z kolei tezę o powszechności występowania 
proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym. Szczegółowy rozkład 
odpowiedzi badanych zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Postawy badanych wobec proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Typy postaw konsumenckich wobec proekologicznych zachowań  
w gospodarstwie domowym 

Uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań informacje pozwoliły ziden-
tyfikować i opisać trzy rozłączne grupy respondentów reprezentujące odmienne 
postawy wobec proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym. Kla-
syfikacji takiej dokonano wykorzystując jedną z niehierarchicznych metod ana-
lizy skupień – metodę k–średnich.9 Średnie ocen dla kaŜdego skupienia (klastra) 
zaprezentowano na rysunku 2. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe w przypadku kaŜdego ze zidentyfikowanych skupień 
potwierdzono występowanie statystycznie istotnych róŜnic pomiędzy średnimi 
(w odniesieniu do kaŜdej ze zmiennych wykazała to statystyka F przy poziomie 
istotności równym 0,000), co uprawnia do przeprowadzenia pogłębionej analizy 
wyodrębnionych grup. 

Wśród badanych konsumentów najliczniej reprezentowany był klaster 1 
(skupienie 1) – 49,3% próby. NaleŜące do niego osoby moŜna określić jako 
„proekologicznych pesymistów”. Twierdzą one, Ŝe w gospodarstwie domowym 
nie wolno dopuszczać do marnowania i wyrzucania Ŝywności, a kaŜda rodzina 
powinna ograniczać ilość produkowanych przez siebie śmieci. ChociaŜ ich zda-

                                                 
9 S.A. Wagner, Understanding green consumer behavior, Routledge, London, New York 2003, 

s. 112–113. 
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niem gospodarstwo domowe bez większego wysiłku moŜe ograniczyć swój 
negatywny wpływ na środowisko naturalne, to jednak tylko niewielka grupa 
konsumentów zwraca na to uwagę i nie są to tzw. zwykli ludzie.  
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Rys. 2. Wykres średnich dla kaŜdego ze zidentyfikowanych skupień 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Druga pod względem udziału w badanej próbie grupa konsumentów repre-
zentuje klaster 3 (skupienie 3) – 37,8%. Postawy naleŜących do niej osób są 
zbliŜone do postaw „proekologicznych pesymistów” z tą tylko róŜnicą, Ŝe ba-
dani ci reprezentują bardziej optymistyczny punkt widzenia – twierdząc, Ŝe 
obecnie konsumenci powszechnie zwracają uwagę na to, jak ich zachowania 
w gospodarstwie domowym wpływają na stan środowiska, a problem ten jest 
przedmiotem troski tzw. zwykłych ludzi. Jest to zatem grupa respondentów, 
którzy w kaŜdym z badanych wymiarów reprezentują silne postawy pozytywne 
i stąd moŜna ich określić jako „proekologicznych optymistów”. 

Najmniej licznie reprezentowany był klaster 2 (skupienie 2) – 12,9% próby. 
NaleŜących do niego respondentów moŜna określić jako „ekologicznie obojęt-
nych”, poniewaŜ średnie przyznawanych przez nich ocen w przypadku kaŜdej  
z badanych zmiennych oscylują wokół wartości neutralnej odpowiadającej 
stwierdzeniu „ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”. Ze względu na fakt, Ŝe 
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poddawane ocenie zdania miały charakter ogólny, moŜna przypuszczać, Ŝe  
w grupie tej znalazły się teŜ osoby, których postawy wobec proekologicznych 
zachowań w gospodarstwie domowym są negatywne, przy czym ich ujawnienie 
zostało zablokowanie z obawy przed wyraŜaniem sądów niepopularnych  
i sprzecznych z powszechnie akceptowanym punktem widzenia (aspekt norma-
tywny).  

Mimo Ŝe dalsza analiza uzyskanych informacji nie wykazała istotnych sta-
tystycznie zaleŜności pomiędzy przynaleŜnością konsumenta do jednego ze 
zidentyfikowanych skupień i jego cechami demograficznymi, to szczególną 
uwagę zwraca uzyskany w kolejnych grupach rozkład konsumentów pod 
względem płci. Wśród „proekologicznych optymistów” oraz „proekologicznych 
pesymistów”, podobnie jak w całej próbie, przewaŜają kobiety. Z kolei w gru-
pie „ekologicznie obojętnych” większość stanowią męŜczyźni.  

Interesująco przedstawia się teŜ struktura wyodrębnionych skupień ze 
względu na opinie respondentów dotyczące dostrzegania wpływu własnych, 
codziennych zachowań i decyzji konsumpcyjnych na stan środowiska natural-
nego w najbliŜszym otoczeniu konsumenta (osiedlu, miejscowości, regionie). 
Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w całej próbie, naleŜy stwierdzić, Ŝe aŜ 
82,2% badanych dostrzega taki wpływ, 8% wskazało na ocenę neutralną („ani 
tak, ani nie”), a 9,9% zadeklarowało brak oddziaływania swoich codziennych 
zachowań na stan środowiska w najbliŜszym otoczeniu. Podobnie kształtuje się 
struktura odpowiedzi wśród „proekologicznych pesymistów” oraz „proekolo-
gicznych optymistów”. W grupie „ekologicznie obojętnych” odnotowano nato-
miast większy niŜ w pozostałych skupieniach odsetek wskazań negatywnych 
(deklaracji braku wpływu codziennych zachowań konsumentów na stan środo-
wiska).  

Występowanie istotnych statystycznie zaleŜności stwierdzono, analizując 
powiązania pomiędzy przynaleŜnością respondentów do konkretnego klastra 
i charakterem postrzeganych przez nich motywów wybranych proekologicz-
nych zachowań w gospodarstwie domowym – spoŜywania ekologicznej Ŝywno-
ści oraz ograniczania zuŜycia mediów. W kaŜdym z tych przypadków wystę-
powanie wskazanej zaleŜności potwierdza wynik testu Chi-kwadrat (dla moty-
wów zakupu ekologicznej Ŝywności równy 26,2 przy poziomie istotności 0,001, 
a dla motywów ograniczania zuŜycia mediów równy 19,74 przy poziomie istot-
ności 0,003). 

Biorąc pod uwagę wszystkich badanych, najczęściej wskazywanym moty-
wem spoŜywania ekologicznej Ŝywności była dbałość o zdrowie i urodę. Po-
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dobnie rozkładały się odpowiedzi w poszczególnych klastrach, przy czym 
wśród „proekologicznych optymistów” udział osób wskazujących na ten motyw 
był wyraźnie większy niŜ w całej próbie, a w grupie „ekologicznie obojętnych” 
był on znacząco niŜszy. W szczegółowy sposób uzyskane wyniki zaprezento-
wano na rysunku 3. 
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Rys. 3. Postrzegane motywy spoŜycia ekologicznej Ŝywności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Rozpatrując zachowanie polegające na ograniczaniu zuŜycia mediów w go-
spodarstwie domowym, ankietowani w zdecydowanej większości deklarowali, 
Ŝe wynika ono z chęci zaoszczędzenia pieniędzy. Wyraźnie wyŜszy niŜ w całej 
próbie odsetek takich odpowiedzi uzyskano wśród „proekologicznych pesymi-
stów”. W grupie „proekologicznych optymistów” odnotowano natomiast więk-
szą niŜ w całej próbie, a takŜe większą niŜ w pozostałych grupach, liczbę wska-
zań na ekologiczne pobudki takich zachowań. W szczegółowy sposób uzyskane 
wyniki zaprezentowano na rysunku 4. 
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Rys. 4. Postrzegane motywy ograniczania zuŜycia mediów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Podsumowanie 

Podsumowując zaprezentowane w opracowaniu rozwaŜania, naleŜy stwier-
dzić, Ŝe w badanej próbie zdecydowanie dominują pozytywne postawy wobec 
proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym. Jednocześnie wśród 
wyodrębnionych grup największy udział mają „proekologiczni pesymiści”, 
a więc osoby, które wprawdzie popierają proekologiczne zachowania w gospo-
darstwie domowym, ale są sceptyczne, jeśli chodzi o ocenę stopnia ich rozpo-
wszechnienia w całym społeczeństwie. Sceptycyzm znajduje teŜ odzwierciedle-
nie w postrzeganej motywacji leŜącej u podstaw rozwaŜanych zachowań. Tym-
czasem z punktu widzenia moŜliwości przejścia od społeczeństwa konsumpcyj-
nego do społeczeństwa postkonsumpcyjnego odsetek „proekologicznych pesy-
mistów” powinien zmniejszać się na rzecz „proekologicznych optymistów”. Dla 
konsumentów z tej drugiej grupy proekologiczne zachowania w gospodarstwie 
domowym są bowiem powszechną aktywnością tzw. zwykłych ludzi. 

 
PRO-ECOLOGICAL BEHAVIORS IN THE COURSE OF PRODUCT 
CONSUMPTION – ATTITUDES DIFFERENTIATION ACCORDING 

TO FIELD RESEARCH 
 

Summary 
 

Reflections included in this paper concern this kind of pro-environmental consumer behav-
iors that occur in the household (in the course of products consumption). The main objective of 
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the paper is to identify consumer attitudes toward the idea of environment friendly behaviors in 
the household and to single out and characterize groups of consumers homogeneous in terms of 
such attitudes. A basis for drawing conclusions in this topic is the information coming from a poll 
conducted in June 2012. All the 213 respondents are students of the University of Economics in 
Katowice. 
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KOMUNIKACJA INDYWIDUALNA I ZADOWOLENIE 
KLIENTA JAKO WYBRANE ELEMENTY  

BUDOWANIA RELACJI 
 
 
 
Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest wybranym elementom budowania relacji z klientami, takimi jak 
komunikacja indywidualna oraz zadowolenie. Na początku przybliŜono definicję marketingu 
relacji, następnie omówiono elementy komunikacji indywidualnej, personalizacji przekazów oraz 
zagadnienie zadowolenia klienta ze współpracy z firmą. Przytoczone zostały równieŜ wyniki 
wybranych badań prowadzonych w analizowanych obszarach. W podsumowaniu przedstawiono 
proces powstawania relacji w oparciu o źródła przewag konkurencyjnych.  

Słowa kluczowe: klient, komunikacja indywidualna, budowanie relacji, zadowolenie klienta 

Wprowadzenie 

Relacyjne ujęcie działań marketingowych ma, po pierwsze, korzenie 
w literaturze z zakresu koncepcji podejścia sieciowego marketingu przemysło-
wego, a po drugie – w marketingu usług oraz jego rozwinięciu na sferę zarzą-
dzania usługami i ich jakością2. W pierwszym przypadku relacje ujmowane są 
w kontekście wymiany między wzajemnie zaangaŜowanymi partnerami i obej-
mują pełnienie funkcji produkcji, naprawy, konserwacji, dostawy, rozwoju pro-
duktu, instalacji i szkolenia. Sprzyja to rozwojowi bliskich relacji między na-
bywcą a sprzedawcą oraz często, poprzez nawiązanie kontaktu z innymi partne-
rami, prowadzi do powstania tzw. sieci przedsiębiorstw. W drugim przypadku 

                                                 
1 urszula.chrachol@wzieu.pl. 
2 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębior-

stwa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 155. 
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znaczenie odgrywa indywidualny kontakt z klientem, nierozdzielność procesu 
produkcji, dostarczania i konsumpcji usług oraz ich niematerialny charakter, co 
powoduje koncentrację przez usługodawców działań marketingowych wokół 
kształtowania trwałych relacji między nimi a klientami3. 

Twórca pierwszej definicji, L. Berry określa marketing relacji jako tworze-
nie, utrzymywanie i wzbogacenie relacji z klientem4. Na uwagę zasługuje takŜe 
podejście N. Tzokasa i M. Saren, według których „marketing relacji jest proce-
sem planowania, rozwoju i pielęgnowania klimatu więzi promującego dialog 
między firmą a jej klientami. Jego następstwem będzie wpojenie wzajemnego 
rozumienia i zaufania oraz respektowanie moŜliwości kaŜdej ze stron w zgodzie 
z ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie5”.  

Marketing relacji jest jedną z solidnych podstaw budowania przewagi nad 
konkurentami. Obecnie o klienta trzeba walczyć w róŜnych obszarach działal-
ności przedsiębiorstwa, nie wystarczy juŜ tylko dbać o jakość produktu czy miłą 
obsługę. Tworzenie relacji odbywa się na bazie określonych obszarów, do któ-
rych zalicza się: rentowność relacji, jakość, komunikację indywidualną, obsługę 
klienta, zadowolenie. W literaturze moŜna znaleźć wiele innych obszarów mar-
ketingu relacji, jednakŜe autorka w swoich rozwaŜaniach skupi się tylko na 
dwóch wybranych elementach: komunikacji indywidualnej oraz zadowoleniu.  

Istota i narzędzia komunikacji indywidualnej  

Analizując zmiany zachodzące na rynku, moŜna stwierdzić, Ŝe przedsię-
biorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, a natu-
ra przedsiębiorstwa i kaŜdej organizacji wyraŜa się właśnie w procesach prze-
kazu i komunikowania się z otoczeniem6. Pojęcie „komunikacja” z języka ła-
cińskiego oznacza wymianę, łączność. Oznacza wzajemne porozumiewanie się, 
przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć. Odbywa się to za 
pomocą nadawania i odbioru znaczenia określonych zachowań oraz symboli 
tworzonych przez słowa, gesty, dźwięki, obrazy, dotyk7.  

                                                 
3 Ibidem, s. 155−156. 
4 L. Berry, Relationship marketing, w: L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, Emerging Perspec-

tives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983, s. 26. 
5 N. Tzokas, M. Saren, Relationship marketing in consumer markets from the private to the 

communal, Seminar on relationship marketing in an Era of Hyper Competition, Rotterdam 1996, 
s. 17. 

6 J.W. Wiktor, Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, „Świat Marketin-
gu”, http://swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=719231. 

7 G. Rosa, Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009, s. 8.  
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Ze względu na bardzo szeroki zakres omawianego zagadnienia, przeanali-
zowane zostaną tylko narzędzia komunikacji indywidualnej, które wykorzysty-
wane są najczęściej przez firmy organizujące programy lojalnościowe. Na ry-
sunku 1 przedstawiono podział komunikacji ze względu na rozległość odbioru.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Podział komunikacji ze względu na rozległość odbioru 

Źródło: opracowano na podstawie: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, War-
szawa 2004, s. 5−12. 

Wraz z rozwojem marketingu i pojawieniem się marketingu relacji zmieniło 
się podejście do klienta. Komunikacja kierowana do konsumenta przestała być 
masowa i zaczęła ewoluować w stronę komunikacji indywidualnej, przede 
wszystkim ze względu na zindywidualizowane podejścia klienta do zakupu 
produktów, jego gusta i preferencje.  

Komunikacja indywidualna dotyczy przekazu kierowanego do konkretnego 
odbiorcy (indywidualnego klienta) i często zawiera elementy personalizacji 
przekazu. Istotę komunikacji indywidualnej stanowi dialog z klientem. Sku-
teczny dialog prowadzony między firmą a klientem sprzyja dowartościowaniu 
i podniesieniu samooceny klienta, który na dodatek zwiększa swoją lojalność 

komunikacja 
masowa 

– reklama ATL i BTL 
– internet, serwis WWW, baner 
– wizualizacja 
– media 
– lobbing 
– sponsoring 

komunikacja 
grupowa 

– targi 
– wystąpienia publiczne 
– prezentacje 
– wydarzenia marketingowe 

komunikacja 
indywidualna 

– werbalna 
– słuchanie 
– czytanie 
– pisanie 
– mowa ciała 
– wizerunek, toŜsamość 
– retoryka 
– negocjacje 
– mediacje 
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wobec firmy, a komunikacja spersonalizowana jest właściwą reakcją na procesy 
indywidualizacji Ŝycia społecznego8. W strategiach komunikacji zindywiduali-
zowanej treść przekazów kierowana jest do małych, dobrze rozpoznanych seg-
mentów rynku, dla których projektuje się programy lojalnościowe, strategie 
pozycjonowania produktów i firmy. Podstawą tych działań jest kontakt osobi-
sty, ze szczególnym naciskiem na umiejętności pracowników firmy9. 

Komunikacja indywidualna jest jednym z podstawowych elementów mar-
ketingu relacji, a takŜe nierozerwalnym składnikiem relacji, gdyŜ bez odpo-
wiedniej komunikacji zbudowanie relacji nie jest moŜliwe. Obecnie, w celu 
kreowania właściwych relacji, marketingowcy uŜywają szerokiego wachlarza 
narzędzi komunikacji indywidualnej i jej nośników, do których moŜna zaliczyć: 

− internet (chat, fora dyskusyjne, portale społecznościowe, komunikatory 
internetowe, pocztę elektroniczną, newslettery), 

− telefonię komórkową (SMS, MMS), 
− przesyłki bezpośrednie, 
− telewizję interaktywna i wideo na Ŝyczenie, 
− spotkania i wyjazdy organizowane przez firmy. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe pierwszym etapem komunikacji indywidualnej jest 

tworzenie baz danych przez organizacje. Firmy, które chcą sprostać trendowi 
indywidualizmu, muszą posiadać dostateczny zasób niezbędnych informacji 
o klientach i ich potrzebach, preferencjach, skłonnościach do reagowania na 
adresowane do nich oferty. Związane jest to z zagadnieniem pozyskiwania da-
nych, ich przetwarzania oraz tworzenia baz danych. Po drugie, niezbędne są 
metody i instrumenty włączenia coraz większej liczby klientów do udziału 
w procesach kształtowania produktów i interaktywnej komunikacji10. Najpro-
ściej dane takie moŜna pozyskiwać z ankiet, załoŜenia konta uŜytkownika, zapi-
sania się do newslettera, śledzenia odwiedzanych stron i czasu na nich spędzo-
nych, śledzenia kliknięć linku przesłanego e-mailingiem itd. NaleŜy podkreślić, 
Ŝe firmy powinny informacje o swoich klientach zbierać stale, nie zaś doraźnie. 
Po trzecie, z komunikacją indywidualną wiąŜe się personalizacja przekazów 
(indywidualizacja przekazu), czyli dostosowanie treści i formy przekazu do 
indywidualnych potrzeb klienta. Wydaje się naturalne, Ŝe skoro marketing rela-

                                                 
8 J. Staszewska, Wykorzystanie narzędzi relacyjnych w promocji usług turystycznych, „Marke-

ting i Rynek” 2007, nr 7, s. 18. 
9 G. Rosa, Komunikacja i negocjacje…, s. 10. 
10 J. Karwowski, Indywidualnie do klienta, „Marketing w Praktyce” 1999, lipiec–sierpień,  

s. 52.  
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– moŜliwość korzystania z promocji, 
– sprawna i miła obsługa, 
– moŜliwość prenumerowania biuletynu zgodnego z preferencjami 

(w przypadku portalu, np. finanse, porady prawne), 
– sprawny dostęp do interesującej oferty elektronicznego sklepu, 
– moŜliwość kompozycji indywidualnej strony z dostępnych treści, 
– szybki dostęp do poszukiwanych zasobów, 
– spójność personalizowanej komunikacji we wszystkich kanałach elektro-

nicznych, 
– moŜliwość składania zamówień na nietypowe produkty (np. własna kom-

pozycja elementów butów). 

korzyści 
odbiorcy 

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

określonymi uŜytkownikami, 
– szansa na pozyskanie lojalności klienta, 
– generowanie ponownych wizyt sieciowych odbiorców, zdobycie zadowo-

lenia klienta, które moŜe być źródłem najbardziej efektywnej reklamy roz-
powszechnianej drogą rekomendacji, 

– konkurencyjność wobec firm, które nie stosują personalizacji, 
– moŜliwość udostępnienia zdefiniowanej płaszczyzny reklamowej, 
– zdobycie pozytywnych opinii na temat strony lub firmy, 
– pozyskanie uwagi licznego audytorium internetowego, 
– zdobycie uznania wśród społeczności internetowej za unikatowość świad-

czonych usług. 
–  

korzyści 
firmy 

cji ma budować relację z poszczególnymi klientami bądź niewielkimi grupami, 
to komunikaty przesyłane do nich muszą być zindywidualizowane.  

Autorka zgadza się z M. Trojanowskim i P. Wójcikiem, którzy uwaŜają, Ŝe 
właśnie w zindywidualizowanych kontaktach interpersonalnych naleŜy doszu-
kiwać się podstaw prawdziwych relacji pomiędzy firmą a konsumentem11. Mo-
Ŝe to wynikać z róŜnych powodów, np. przywiązania klienta do pracownika, 
nadania klientowi statusu VIP lub przydzielenia mu indywidualnego opiekuna, 
jak dzieje się często w bankach. N. Szwarc przedstawia korzyści, jakie moŜe 
odnieść odbiorca komunikatu spersonalizowanego oraz firma wysyłająca taką 
wiadomość, co przedstawiono na rysunku 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rys. 2. Korzyści personalizacji z punktu widzenia odbiorcy oraz firmy 

Źródło: opracowano na podstawie: N. Szwarc, Od masowej komunikacji marketingowej po perso-
nalizację w e-marketingu, „E-mentor” 2010, nr 3 (35), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/ 
numer/35/id/762  

Rozwój internetu przyczynia się do tego, Ŝe firma moŜe sama kreować no-
we kanały komunikacji. Strona internetowa i jej odpowiednie pozycjonowanie 

                                                 
11 M. Trojanowski, P. Wójcik, Podstawy i przynęty w programach lojalnościowych, „Marke-

ting w Praktyce” 2005, nr 5, s. 24. 
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to absolutna podstawa, podobnie jak oficjalny profil w mediach społecznościo-
wych, firmowy blog czy podcasty, które mogłyby zainteresować klientów. 
MoŜna z nimi podyskutować na forach internetowych, poznać opinie na temat 
produktu i odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. Aby zbudować nowoczesny 
system komunikacji z klientami, nie trzeba być duŜą firmą. Korzystanie z no-
wych mediów jest znacznie tańsze niŜ tradycyjne kanały komunikacji, a przy 
tym pozwala precyzyjnie dotrzeć do wybranej grupy odbiorców12. 

Wraz z rozwojem cyfryzacji coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać 
urządzenia mobilne. W 2010 roku z internetu mobilnego za pomocą telefonu 
komórkowego korzystało w Polsce juŜ 22,5% uŜytkowników. Do 2015 r. liczba 
ta moŜe wzrosnąć do 50,4%. UŜytkownicy najczęściej czytają wiadomości 
i uŜywają aplikacji. Według raportu Gemius z 2011 roku, juŜ 16% polskich 
uŜytkowników internetu kupuje online za pomocą urządzeń mobilnych. Ozna-
cza to duŜe zmiany dla reklamodawców – media mobilne umoŜliwiają skon-
struowanie przekazu reklamowego, który jest silnie spersonalizowany lub opar-
ty na geolokalizacji. MoŜna w nim połączyć tradycyjny materiał reklamowy ze 
światem wirtualnym13. 

Komunikacja za pomocą telefonów komórkowych jest obecnie jedną z naj-
popularniejszych form komunikacji firmy z klientem. SMS lub MMS natych-
miast po wysłaniu dociera do odbiorcy i moŜe być szybko przez niego przeczy-
tany. Za pomocą krótkich wiadomości tekstowych lub obrazkowych moŜna 
komunikować pojawiające się promocje, nowości produktowe itd.  

Przesyłki bezpośrednie są coraz mniej wykorzystywanym nośnikiem komu-
nikacji, ze względu na generowanie duŜych kosztów, a katalog z produktami 
moŜna przesłać klientowi drogą mailową w postaci elektronicznej wersji kata-
logu nagród. JeŜeli klient nie jest zadowolony z tego typu nośnika informacji, 
bardzo często moŜe „kliknąć” na odpowiednie pole w treści maila i podać dane, 
na które ma przyjść katalog w wersji papierowej.  

Na uwagę zasługują teŜ spotkania i wyjazdy organizowane przez firmy, któ-
rych celem jest najczęściej zacieśnienie współpracy z klientami oraz lepsze ich 
poznanie. Dodatkowo firmy mogą przedstawić swoje nowości produktowe 
wchodzące na rynek lub inne oferty. Jest to drogi sposób komunikacji, bardzo 
często adresowany do najlepszych i największych klientów firmy, ale jednocze-

                                                 
12 K. Szydłowska, Jak nowe media zmieniły komunikację pomiędzy firmą a jej klientami?, 

„Marketing przy Kawie”, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=33595. 
13 N. Hatalska, A. Polak, Raport: Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe 

technologie a wykorzystanie nowoczesnych mediów, http://cyfrowagospodarka.pl/wp-content/ 
uploads/2012/07/04_KomunikacjaFirm.pdf. 
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śnie nadal bardzo powszechny. Ma on teŜ duŜe znaczenie w budowaniu relacji  
z tą grupą klientów.  

Wykorzystanie poszczególnych narzędzi uzaleŜnione jest od specyfiki fir-
my, analizy narzędzi komunikacji firm konkurencyjnych, zasobów finansowych 
i przede wszystkim rodzaju komunikatu, jaki ma być wysłany do klienta. Naj-
częściej wykorzystuje się wszelkie nośniki związane z internetem oraz telefonią 
komórkową, gdyŜ nie generuje to duŜych kosztów (w odróŜnieniu od np. prze-
syłek pocztowych).  

Bez względu na rodzaj narzędzia wykorzystywanego w ramach komunika-
cji indywidualnej, polskie firmy mają jeszcze duŜo do zrobienia. JeŜeli przed-
siębiorstwo zainwestowało w system zbierania informacji o swoich klientach, 
stanowi to znaczną część efektywnej strategii komunikacji. Kwestia doboru 
odpowiednich narzędzi uzaleŜniona jest od wyników otrzymanych z bazy da-
nych i celu, jaki chce uzyskać firma za pomocą komunikacji. Lepiej skupić się 
na kilku tylko nośnikach przekazu informacji, niŜ wprowadzać komunikację za 
pomocą palety wielu narzędzi, których na bieŜąco nie będzie się w stanie obsłu-
giwać.  

Znaczenie zadowolenia klienta w budowaniu relacji 

Zadowolenie klienta (customer satisfaction) jest stanem psychicznym, który 
jako emocja wyraŜa zadowolenie lub niezadowolenie z wyboru marki podczas 
zakupu. Zadowolenie występuje, gdy dobro lub usługa spełnia oczekiwania 
konsumenta14. Bliskoznacznymi pojęciami terminu „zadowolenie” są: „satys-
fakcja”, „zachwyt”, „szczęście”, „zaspokojenie potrzeby”.  

W warunkach orientacji marketingowej podstawowym celem firmy winno 
być osiąganie zadowolenia klientów, jednak z punktu widzenia przedsiębior-
stwa zadowolenie klientów ma znaczenie o tyle, o ile po pewnym czasie po-
wstanie wyraŜony za pomocą dochodów finansowych zwrot z inwestycji więk-
szy od kosztu kapitału przedsięwzięcia15. Podstawowym miernikiem efektyw-
ności firmy jest zadowolenie klienta i powinno być ono mierzone u samego 
źródła oraz określane przez klienta16. 

                                                 
14 K. Staszyńska, E. Budakowska, Customer satisfaction − jak zadowolić klienta, „Manager” 

1998, nr 10, s. 16. 
15 P. Hadrian, Działania marketingowe przedsiębiorstw handlowych w budowie wartości (wy-

niki badań empirycznych), „Handel Wewnętrzny” 2007, nr 3, s. 35. 
16 J. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, Arthur Andersen, 

Warszawa 2000, s. 87. 
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W literaturze moŜna odnaleźć stwierdzenia, Ŝe zadowolenie klienta z pro-
duktu i jego uŜytkowania oraz wartość dla klienta są czynnikami budowania 
lojalności. To właśnie Deming twierdził, Ŝe niezadowolony klient odejdzie, 
jednak praktyka pokazuje inaczej17. Jak pokazują badania, zadowolenie klienta 
nie daje gwarancji jego lojalności, gdyŜ w pewnych branŜach 70% badanych, 
którzy zrezygnowali z jednej firmy na rzecz innej, twierdziło, Ŝe byli „zadowo-
leni” lub „bardzo zadowoleni” z relacji z poprzednią firmą. Jednocześnie z ba-
dań tych wynika, Ŝe niezadowoleni klienci często nie chcą podejmować wysiłku 
zmiany firmy na inną, gdyŜ nie wierzą, Ŝe ich sytuacja moŜe ulec poprawie 
(„wszystkie banki są siebie warte”)18. 

Badaniom poddano równieŜ kwestię powodów niezadowolenia klienta po-
wiązanych z jego odejściem z firmy. Okazało się. Ŝe aŜ 68% badanych odchodzi 
z powodu braku zainteresowania firmy nimi, 14% z powodu ignorowania zaŜa-
leń, 9% z powodu niŜszych cen w innym miejscu oraz 5% z powodu atrakcyjnej 
oferty konkurencji19. Wyniki te pokazują, Ŝe większość klientów jest niezado-
wolonych z obsługi, załatwiania reklamacji, czyli z działań związanych z mar-
ketingiem relacji. Nie odchodzą oni z powodu wysokiej ceny czy słabej jakości 
produktu. Pokazuje to, jak duŜo mają jeszcze firmy do zrobienia w kwestii ob-
sługi klienta i budowania z nim pozytywnych relacji.  

G. Antonides twierdzi, Ŝe moŜna przyjąć stwierdzenie, Ŝe konsumenci są 
tym bardziej zadowoleni, im mniej wiedzą, oczekują i Ŝądają, jednak taki stan 
nie moŜe stanowić celu polityki wobec konsumenta20. 

Stopień zadowolenia z relacji z daną firmą zaleŜy od subiektywnie odbiera-
nej przez klienta jakości tego związku. Pojęcie wartości staje się przydatne, 
kiedy porównywany jest przez klienta poziom jakości oferowany w ramach 
danego związku z wysokością nakładów (nakłady ekonomiczne, informacyjne, 
uczuciowe), jakich związek ten wymaga21. 

Wartość dostarczaną klientowi naleŜy zatem definiować jako róŜnicę po-
między całkowitą wartością produktu dla klienta a kosztem, jaki musi on po-
nieść w związku z jego pozyskaniem. Całkowita wartość produktu dla klienta 

                                                 
17 I. Dembińska-Cyran, J.  Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, 

Warszawa 2004, s. 283. 
18 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2001, s. 101−102.  
19 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, 

s. 392−393.  
20 G. Antonides, W. Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta, Wyd. Naukowe PWN, Warsza-

wa 2003, s. 494. 
21 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania…, s. 101−102. 
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jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danej oferty rynkowej. Na całkowitą 
wartość produktu dla klienta składają się m.in. wartość samego produktu, war-
tość dodatkowych usług, wartość personelu, a takŜe wartość wizerunku firmy22. 
Kategoria „wartości dla klienta” (customer value) nie ma charakteru konkuren-
cyjnego w stosunku do koncepcji „zadowolenia klienta”, lecz raczej ją uzupeł-
nia 23. Zachowania konsumentów na rynku są zdeterminowane róŜnymi czynni-
kami, jednak moŜna postawić tezę, Ŝe klient zawsze będzie dąŜył do uzyskania 
jak najwyŜszej wartości zadowolenia (oczekiwań, produktu, procesu konsump-
cji itd.). B. Bale dokonał zestawienia zadowolenia klienta i wartości dla nabyw-
ców, co przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Zadowolenie klienta i wartość dla nabywców 

 Zadowolenie klientów Wartość dla klientów 
Kogo pytamy naszych klientów, osta-

tecznych uŜytkowników 
naszych klientów oraz klientów 
konkurencji, ostatecznych uŜyt-
kowników i podejmujących decyzje 

O co prosimy  o ocenę naszego działania o ocenę nas i naszych kluczowych 
konkurentów 

Perspektywa 
respondentów 

doświadczalna − czy je-
stem zadowolony, spojrze-
nie wstecz 

komparatywna – postrzeganie róŜ-
nic między dostawcami, stan obec-
ny i spojrzenie w przyszłość 

Kto podejmuje 
działanie 

obsługa klienta konkurencyjna strategia marketin-
gowa 

Rodzaje działa-
nia 

taktyczne; ciągłe ulepsza-
nie, obsługa klienta, na-
prawa błędów i defektów 

strategiczne; objaśnić i zmienić 
ofertę wartości dla klienta, stworzyć 
odróŜniającą się, lepszą ofertę 

Zmiany danych statyczne, odzwierciedlają 
głównie naszą inicjatywę  

dynamiczne, odzwierciedlają 
wszystkie inicjatywy konkurencji 

Źródło: B. Gale, Zadowolenie to nie wszystko, „Marketing Serwis” 1998, nr 4, s. 33. 

Na podstawie tabeli moŜna wnioskować, Ŝe zadowolenie klienta koncentru-
je się na usatysfakcjonowaniu nabywców dóbr lub usług danej firmy. Z kolei 
koncepcja wartości dla klienta opiera się głównie na tym, jak ludzie dokonują 
wyboru między konkurentami na rynku. Koncepcje te w marketingu relacji 
stanowią elementy składowe tego procesu24. Organizacje, które działają w zgo-
dzie z zasadami marketingu relacji, dąŜą do wykreowania unikatowych związ-
                                                 

22 S. Smyczek, Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej, Katowice 2001, s. 44.  

23 J. Otto, Zadowolenie klienta i wartość dla klienta, „Marketing i Rynek” 1999, nr 12, s. 12. 
24 W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku 

usług, Difin, Warszawa 2009, s. 40. 
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ków ze swoimi nabywcami i zaangaŜowania ich w proces tworzenia wartości, 
którą dostarczają na rynek25.  

W literaturze wymienia się kilka głównych teorii zadowolenia: teorię niepo-
twierdzonych oczekiwań, teorię sprawiedliwości wymiany oraz teorię atrybu-
cyjną zadowolenia klienta26. 

Według teorii niepotwierdzonych oczekiwań istnieją trzy poziomy zadowo-
lenia klientów. JeŜeli produkt nie spełnia wymagań klienta, to jest on niezado-
wolony. JeŜeli oczekiwania są spełnione, to moŜna przypuszczać, Ŝe klient tak-
Ŝe będzie zadowolony. Natomiast w sytuacji, gdy zakupiony produkt jest lepszy 
od oczekiwań, jakie posiadał konsument, nabywca moŜe czuć się bardzo zado-
wolony lub zachwycony. Autorka uwaŜa, Ŝe nie moŜna tych podziałów odnosić 
do ogółu konsumentów, gdyŜ zadowolenie jest odczuciem subiektywnym, więc 
nie kaŜdy musi być bardzo zadowolony, mimo faktu, Ŝe otrzymał więcej, niŜ się 
spodziewał.  

Teoria sprawiedliwości wymiany mówi o tym, Ŝe kaŜda transakcja wiąŜe 
się dla konsumenta z poniesieniem pewnych kosztów przy niepewności zy-
sków. W teorii tej zakłada się, Ŝe konsument porównuje koszty ponoszone przez 
siebie i osiągnięte zyski z kosztami i zyskami dotyczącymi strony sprzedającej. 
PoŜądane zadowolenie występuje, kiedy stosunek korzyści, jakie odnosi kon-
sument z korzystania z danej oferty – do nakładów, które musiał ponieść, jest 
sprawiedliwy. JeŜeli współczynnik ten jest mniej korzystny dla konsumenta, to 
ma on poczucie niesprawiedliwości wymiany, co przekłada się na niezadowole-
nie. Tworzenie relacji odbywa się tu przy zachowaniu zasady adekwatności 
wymiany27. 

W literaturze duŜo miejsca poświęca się modelowi emocjonalnemu (teoria 
atrybucyjna). Zakłada on, Ŝe to emocje związane z produktem są podstawą 
kształtowania zadowolenia klienta. Czynnikiem pośredniczącym w powstawa-
niu zadowolenia jest analiza rezultatów uŜycia produktu w kategoriach sukcesu 
lub poraŜki. Nabywca odczuwający zadowolenie manifestuje je – brak zadowo-
lenia wyraŜa dyskretniej28. 

MoŜna stwierdzić, Ŝe przedstawione powyŜej modele nie wyjaśniają w peł-
ni sposobów powstawania zadowolenia klientów. Z pewnością określone grupy 

                                                 
25 J. Otto, Zadowolenie…, s. 12. 
26 A. Jachnis, Psychologia konsumenta, Wyd. Branta, Bydgoszcz−Warszawa 2007, s. 206−209. 
27 P. Stodulny, Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, CeDeWu, Warszawa 2006, 

s. 60. 
28 A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, CeDeWu, Warszawa 

2008, s. 22. 
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konsumentów moŜna dopasować do powyŜszych modeli, ale naleŜy wziąć pod 
uwagę dwa czynniki. Pierwszy to wspomniany powyŜej subiektywny charakter 
zadowolenia, drugi to kwestia, jakiego rodzaju produktu dotyczy zakup. Klien-
ci, w zaleŜności od rodzaju kupowanego dobra, mogą inaczej podchodzić do 
kwestii zadowolenia z niego.  

Podsumowanie 

Posiadanie grupy wiernych klientów zobowiązuje firmę do wyróŜnienia ich 
spośród wszystkich innych. Pierwszym krokiem jest więc budowanie z nimi 
długookresowych relacji, aby byli jak najdłuŜej klientami danej firmy. Przez 
zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi, jakości produktu, dopasowanej do 
potrzeb klienta komunikacji – wytworzone relacje staną się rentowne. Będzie to 
miało swoje odzwierciedlenie w grupie zadowolonych i z czasem lojalnych 
klientów firmy. Na rysunku 3 przedstawiono proces powstawania związków 
firmy z klientami i budowanie jej przewagi konkurencyjnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Proces powstawania relacji z klientami 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla firmy istotne jest budowanie relacji zarówno z klientami B2C, jak 
i klientami B2B. Klienci tego drugiego segmentu to sieć pojedynczych sklepów, 
hurtowni, w których pracują sprzedający dalej produkt danej firmy. Właśnie 
dlatego tak waŜne jest, aby budować relacje takŜe z tym segmentem, gdyŜ to od 
polecenia sprzedawców towaru w znacznym stopniu zaleŜy poziom sprzedaŜy 
osiągany przez firmę.  

Ph. Kotler wprowadza pojęcie kapitału relacji, będącego tendencją klienta 
do zachowania wierności marce. Wpływ na wartość relacji mają programy lo-
jalnościowe, specjalne programy rozpoznawania i postępowania, programy 
budowania społeczności i programy budowania wiedzy. Wartość relacji ma 

Źródła przewag konkurencyj-
nych: 
– przywództwo kosztowe, 
– wyróŜnianie się, 
– koncentracja na określonym 

segmencie, 
– system obsługi, 
– jakość, 
– budowanie barier wejścia, 
– posiadanie odpowiednich 

zasobów, 
– innowacje. 
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oparta na  

relacjach z 
klientami 

Cechy relacji: 
– relacje trwałe, 
– relacje długookreso-

we, 
– relacje rentowne, 
– relacje przekładające 

się na lojalność 
klienta. 
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szczególne znaczenie tam, gdzie waŜne są indywidualne relacje i gdzie klienci 
skłaniają się do kontynuowania współpracy z dostawcą bez względu na przy-
zwyczajenia czy inercję29. Narzędziem wspomagającym budowanie relacji jest 
program lojalnościowy.  
 

INDIVIDUAL COMMUNICATION AND CUSTOMER  
SATISFACTION AS SELECTED COMPONENTS  

OF BUILDING RELATIONSHIP 
 

Summary 
 

The paper focuses on selected components of building relationships with customers, such as 
individual communication and customer satisfaction. The first part contains the definition of 
relationship marketing, next there are discussed the elements of individual communication, mes-
sage personalization and issues of customer satisfaction from collaboration with a company. 
There are also cited the results of selected research carried out in the analyzed areas. The sum-
mary presents the process of relationship formation, basing on the sources of competitive ad-
vantages. 

Keywords: customer, individuality communication, building relationship, customer satisfaction 

Translated by Urszula Chrąchol 
 

 

                                                 
29 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 76. 
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STOSUNEK KONSUMENTÓW DO TRANSAKCJI 
ZAWIERANYCH PRZEZ INTERNET  

– UJĘCIE SEGMENTACYJNE  
 
 
 
Streszczenie 

W epoce postępującego związku konsumenta z technologią oraz internetem, zakupy prowa-
dzone przy ich wykorzystaniu stają się coraz bardziej powszechną oraz perspektywiczną formą 
działalności handlowej. Celem artykułu jest podjęcie próby klasyfikacji konsumentów według 
skłonności do postrzegania, w szczególności w kategoriach korzyści oraz ryzyka, transakcji za-
wieranych przy wykorzystaniu internetu. Tak wyodrębnione segmenty mogą stać się punktem 
wyjścia działań dotyczących lepszego dopasowania procesów sprzedaŜy do oczekiwań oraz roz-
wiązania problemów róŜnych grup potencjalnych nabywców. 

Słowa kluczowe: zachowanie konsumenta, segmentacja, zakupy online 

Wprowadzenie 

Wszelkie aspekty zachowania konsumentów, zarówno w zakresie moŜli-
wych potrzeb i motywacji, sposobów pozyskiwania informacji o dostępnych 
dobrach czy teŜ usługach, dokonywania wyboru spośród dostępnego zbioru 
alternatyw, jak i działań pozakupowych – oceny nabytego produktu, procesów 
powstawania zadowolenia i budowania lojalności, są niezmiernie interesujące 
oraz istotne, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki prowadzenia dzia-
łalności biznesowej. Dogłębne rozpoznanie wspomnianych zachowań stanowi 
niezbędną podstawę wszelkich działań mających na celu budowanie skutecznej 
struktury marketingu mix, uwzględniającej m.in. dopasowany do oczekiwań 

                                                 
1 m.gasior@pollub.pl. 
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konsumenta produkt oraz strategię cenową, system dystrybucji umoŜliwiający 
nabycie dóbr w dogodny dla niego sposób oraz efektywną komunikację ofero-
wanych wartości.  

Sam termin „zachowanie konsumenta” jest w literaturze definiowany na 
wiele róŜnych sposobów. A. Falkowski i T. Tyszka wskazują, Ŝe zachowanie 
konsumenta to „wszystko, co poprzedza, zachodzi w trakcie i następuje po na-
byciu przez konsumenta dóbr i usług”2. Według J. Engela, R. Blackwella 
i P. Miniarda, przez zachowanie konsumenta rozumieć naleŜy wszelkie działa-
nia wiąŜące się z pozyskiwaniem, uŜytkowaniem i dysponowaniem dobrami 
i usługami, wraz z decyzjami je poprzedzającymi i warunkującymi3.  

Definicję nieco bardziej wyczerpującą, niemniej jednak zbliŜoną w swojej 
istocie do wyŜej zaprezentowanych, przedstawili G. Antonides i W.F. van Raaij, 
określając zachowanie konsumenta jako: „czynności psychiczne i fizyczne (jed-
nostek i małych grup), łącznie z ich motywami i przyczynami, dotyczące orien-
tacji, kupowania, uŜytkowania i pozbywania się wyrobu z sektora rynkowego, 
publicznego oraz gospodarstwa domowego, pozwalające konsumentowi funk-
cjonować oraz osiągać swoje cele i urzeczywistniać wartości (z uwzględnie-
niem skutków oraz konsekwencji jednostkowych i społecznych), a dzięki temu 
osiągać zadowolenie i dobrobyt”4. 

Wszystkie prezentowane ujęcia wskazują, Ŝe elementem omawianego za-
chowania jest m.in. sam akt dokonania transakcji – fizyczny zakup dobra wy-
branego w oparciu o zdefiniowane uprzednio kryteria i zgromadzone w tym 
celu informacje, zaś sam sposób wyboru miejsca i dokonania zakupu moŜe być 
równie złoŜony jak sposób podjęcia decyzji o wyborze konkretnego produktu. 
Poznanie znaczenia czynników i przebiegu procesu wyboru miejsca zakupu 
określonego dobra moŜe być szczególnie istotne dla przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność handlową, w przypadku której konkurowanie częstokroć nie 
jest prowadzone w oparciu o produkty (wszakŜe spora część sklepów moŜe 
mieć ten sam asortyment), a o inne wartości moŜliwe do zaoferowania nabyw-
com.  

Stosunek konsumentów do miejsca i formy dokonania zakupu rozpatrywać 
moŜna na wielu róŜnych płaszczyznach. W dobie powszechnego dostępu do 
internetu obszarem szczególnie waŜnym i równocześnie niezmiernie interesują-

                                                 
2 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006, s. 12. 
3 R. Blackwell, P. Miliard, J. Engel, Consumer behavior, Hartcourt College Publishers 2001, 

s. 6. 
4 G. Antonides, W. Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 24. 
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cym wydaje się wybór miedzy sklepem konwencjonalnym (dostępnym w oto-
czeniu konsumenta) a wirtualnym (działającym wyłącznie w sieci). Dokonywa-
nie transakcji online otwiera bowiem przed konsumentem, jak równieŜ przed 
przedsiębiorcą, szereg nowych perspektyw – zarówno w zakresie moŜliwych do 
pozyskania korzyści, jak i nowych, niedoświadczanych wcześniej obszarów 
ryzyka.  

Metodyka badania zachowań konsumentów rynku technologii informacyj-
nych 

Ocena stosunku konsumentów do transakcji zawieranych online była ele-
mentem obszernego badania zachowań konsumenckich dotyczącego decyzji 
podejmowanych przez uŜytkowników internetu w trakcie dokonywanego, fi-
zycznie bądź wirtualnie, zakupu dóbr i usług rynku technologii informacyjnych 
(IT). Wykorzystanym instrumentem badawczym był interaktywny, internetowy 
kwestionariusz, w obrębie którego pomiarowi poddanych zostało 290 zmien-
nych dotyczących wybranych aspektów zachowania konsumentów badanego 
rynku. Zmienne te uwzględniały oczekiwania respondentów w zakresie produk-
tów oraz samego procesu zakupowego, kierunki poszukiwania oraz stosunek do 
poszczególnych form i źródeł informacji, czynniki decydujące o wyborze miej-
sca zakupu (w tym zakupu online), ryzyko, moŜliwe źródła satysfakcji bądź 
niezadowolenia oraz skłonność do dokonywania transakcji w róŜnych katego-
riach sklepów. 

Pomiarowi podlegał takŜe profil samego uczestnika badania, w obrębie 
którego, oprócz charakterystyk demograficznych, uwzględniono kierunki 
aktywności w środowisku wirtualnym, działania podejmowane między 
zakupami, zainteresowania i wiedzę o produktach rozwaŜanego rynku. 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 998 respondentów dobranych 
w sposób kwotowy5 spośród korzystających z internetu potencjalnych 
konsumentów rynku IT. Dobór taki podyktowany został faktem, Ŝe z uwagi na 
nieostre granice badanej populacji, a tym samym na brak moŜliwości 
zdefiniowania ewentualnego operatu losowania, nie było moŜliwości 
przeprowadzenia doboru o charakterze probabilistycznym6. Liczność przyjętych 

                                                 
5 G. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 507. 
6 R. Mącik, Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 160. 
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kwot wyznaczona została w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego7, 
w sposób umoŜliwiający odzwierciedlenie w pobranej próbie struktury płci, 
wieku i wielkości miejsca zamieszkania badanej populacji.  

Do celów oceny stosunku konsumentów do transakcji zawieranych przez 
internet wykorzystano następujące charakterystyki procesu decyzyjnego: 
1. Ogólna preferencja w przestrzeni „zakupy fizyczne” – „zakupy wirtualne”. 
2. Skłonność konsumentów do zakupu w róŜnych kategoriach sklepów. 
3. Percepcja czynników zachęcających do zakupów przez internet. 
4. Percepcja czynników zniechęcających do zakupów przez internet. 
5. Odbiór wybranych wymiarów ryzyka w zakresie dotyczącym transakcji 

wirtualnych. 
6. Skłonność do określonych form płatności przy transakcjach dokonywanych 

online. 
NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe zmienne składające się na przedstawione 

obszary sformułowane zostały w oparciu o studium literatury poświęconej 
rozwaŜanej tematyce, a takŜe serię zogniskowanych wywiadów grupowych 
(FGI) przeprowadzonych w grupach zróŜnicowanych pod względem społeczno-
demograficznym konsumentów rynku technologii informacyjnych, następnie 
zaś, po przeprowadzeniu pilotaŜu, poddane ocenie odnośnie trafności 
i rzetelności. 

Pomimo Ŝe przedstawione badanie dotyczyło dóbr i usług z branŜy IT, jego 
wyniki, w zakresie samego stosunku konsumentów do transakcji online, moŜna 
bez wątpienia rozciągnąć takŜe na inne kategorie produktów. 

Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych w Sieci 

Pierwszym wymagającym omówienia wymiarem obrazującym stosunek 
konsumentów do transakcji zawieranych online jest sama preferencja konsu-
menta w zakresie wyboru sklepu fizycznego bądź internetowego. Do jej okre-
ślenia zastosowane zostało pytanie z siedmiostopniową skalą o charakterze 
dyferencjału semantycznego, w obrębie którego badany mógł określić swoją 
skłonność do skorzystania z miejsc sprzedaŜy reprezentujących jedną bądź dru-
gą kategorię. 

W pytaniu tym najwięcej respondentów wskazało na odpowiedź leŜącą 
w środku skali, zaś wartość średnia ocen wyniosła 4,03 przy odchyleniu stan-

                                                 
7 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 

i gospodarstwach domowych w 2009 r. (tablice), GUS, 2010, http://stat.gov.pl/gus/5804_ 
wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm (7.07.2010). 
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dardowym 1,72. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe pozostali badani skłaniają się 
raczej ku sklepom internetowym (38% respondentów wskazywało na oceny 
leŜące po bliŜszej sklepom wirtualnym stronie skali) niŜ sklepom fizycznym 
(odpowiednio 34% ankietowanych). Na podstawie uzyskanych wyników moŜna 
zatem stwierdzić, Ŝe o ile respondenci nie preferują w dosłownym tego słowa 
znaczeniu sklepów internetowych, akceptują tego typu zakupy i są skłonni roz-
waŜyć je podczas wybierania produktów. Co ciekawe, dalsza analiza wskazuje, 
Ŝe bardziej skłonni do zakupów online są męŜczyźni (średnia 4,49) niŜ kobiety 
(3,60), natomiast trudno mówić o wyraźnej prawidłowości w róŜnych przedzia-
łach wiekowych. 

Podobne wnioski uzyskano w ocenie skłonności do skorzystania, przy za-
kupie produktów rynku IT, z róŜnych moŜliwych form sprzedaŜy. W tym przy-
padku sklepy internetowe uplasowały się na drugim miejscu, zaraz po tradycyj-
nych sklepach komputerowych, przed marketami elektronicznymi, hipermarke-
tami czy rynkiem wtórnym. Tutaj takŜe zauwaŜono, Ŝe kobiety są mniej skłonne 
do skorzystania ze sklepu internetowego (52%) niŜ męŜczyźni (72%); kobiety 
cechują się takŜe dosyć duŜym poziomem niepewności odnośnie do tej formy 
sprzedaŜy (18% deklarowało odpowiedź „nie wiem”)8. 

W dalszej kolejności ocenie poddane zostały czynniki zachęcające oraz 
zniechęcające do korzystania z oferty sklepów internetowych. Spośród wszyst-
kich czynników zachęcających do zakupów przez internet najistotniejszym jest, 
jak moŜna było się tego spodziewać, zwykle niŜsza niŜ w sklepach tradycyj-
nych cena, co dosyć dobrze wpisuje się w konsumenckie oceny czynników de-
cydujących o wyborze samego miejsca dokonania zakupu9. Jej znaczenie oce-
nione zostało średnio na 7,55 przy dziewięciostopniowej skali pomiaru. Kolejno 
następują: szerszy asortyment, dostawa do domu, moŜliwość porównania cen 
z róŜnych sklepów, dokonywanie zakupów w całym kraju oraz oszczędność 
czasu – naleŜy zauwaŜyć, Ŝe są to czynniki decydujące o wygodzie kupującego, 
pierwsze trzy z wymienionych charakteryzują się takŜe dosyć zbliŜonymi oce-

nami średnimi, zawartymi w przedziale 7,46−6,94. 

                                                 
8 Skłonność do skorzystania z róŜnych form sprzedaŜy badana była takŜe w kontekście róŜnej 

wartości nabywanych produktów, niemniej jednak znajduje się to juŜ poza obszarem zaintereso-
wania niniejszego artykułu. 

9 M. Gąsior, Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu pro-
duktów rynku IT, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta 
na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 41. 
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Mniej istotne wydają się natomiast czynniki decydujące o poczuciu bezpie-
czeństwa transakcji, obejmujące w tym przypadku moŜliwość weryfikacji skle-
pu poprzez systemy wymiany opinii, przysługujące z mocy ustawy prawo do 
zwrotu towaru oraz moŜliwość wstrzymania się z zakupem (oceniana znacznie 
niŜej niŜ poprzednie). Najmniej istotnym czynnikiem jest natomiast brak ko-
nieczności kontaktu ze sprzedawcą. 

Pewne róŜnice moŜna zaobserwować, analizując powyŜsze czynniki obli-
czone w grupach według kryterium płci badanego. W układzie takim, dla męŜ-
czyzn najwaŜniejsze korzyści z zakupów przez internet to szerszy asortyment 
i cena (średnie ocen prawie równe), następnie zaś moŜliwość kupowania w ca-
łym kraju oraz dogodnego porównania cen. Z punktu widzenia kobiet najistot-
niejsza jest cena, dostawa do domu, a dopiero w dalszej kolejności moŜliwość 
porównania cen oraz szerszy asortyment. 

Przechodząc do czynników zniechęcających do tego typu transakcji, za 
najistotniejszy (oceniany ponadto wyraźnie wyŜej niŜ pozostałe) uznane zostały 
potencjalne problemy z obsługą serwisową produktu nabytego przez internet. 
W dalszej kolejności następuje ryzyko związane z dostawą (uszkodzenie, 
kradzieŜ), a takŜe brak moŜliwości obejrzenia i sprawdzenia produktu przed 
zakupem. Reszta czynników, biorąc pod uwagę średnie oceny, wydaje się mniej 
istotna. 

Rozpatrując czynniki zniechęcające do zakupów w internecie według płci, 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe męŜczyźni oceniają poszczególne zmienne znacznie niŜej 
niŜ kobiety, co sugeruje, iŜ widzą mniej problemów w nabywaniu online niŜ 
kobiety. Sama hierarchia − kolejność czynników – jest porównywalna. 

PowyŜsze zmienne (zniechęcające i zachęcające) poddane zostały analizie 
korelacji z preferencjami odnośnie do poszczególnych form sprzedaŜy. 
Wykazały one istnienie niewielkich, jednak istotnych statystycznie korelacji 
między: 

– postrzeganiem znaczenia ceny (0,21) oraz szerokiego asortymentu 
(0,23) a skłonnością do wybierania sklepów internetowych, 

– oceną znaczenia konieczności płacenia z góry (–0,23) a skłonnością do 
wybierania tego typu sklepów. 

Analiza czynnikowa nie ujawniła natomiast ukrytych zmiennych, których 
pochodnymi byłyby badane czynniki zachęcające bądź zniechęcające do 
zakupów przez internet.  

Istotnym aspektem dokonywania transakcji online jest takŜe ryzyko 
związane z tą formą zakupów. Czynnikami, którym respondenci przypisywali 
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największe znaczenie, były w tym przypadku: moŜliwość uszkodzenia produktu 
w trakcie dostawy, następnie problemy ze zwrotem produktu oraz jego 
niezgodność z opisem dostępnym w obrębie portalu sklepu. Co interesujące, 
czynniki ryzyka, które były oceniane najwyŜej, związane są właśnie z samą 
transakcją, a nie, jak moŜna byłoby przypuszczać, z nabywanym produktem. 
NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe niektóre czynniki związane z zakupem na 
odległość, jak np. niedostarczenie produktu w akceptowanym terminie, nie były 
oceniane przez badanych jako znaczące. 

Ostatnim wymagającym komentarza czynnikiem charakteryzującym 
stosunek nabywcy do zakupów w sklepach internetowych jest skłonność 
i stosunek do skorzystania z róŜnych moŜliwych form płatności. Przy załoŜeniu 
względnie duŜej wartości produktu, najchętniej wybieranym sposobem była 
płatność gotówką przy odbiorze – ponad 70% respondentów deklarowało, Ŝe 
skorzystałoby lub raczej skorzystałoby z tej formy. Chętnie wybieraną formą 
była teŜ płatność kartą przy odbiorze produktu, co interesujące – raczej nie 
spotykana w warunkach krajowych. Małą popularnością natomiast cieszy się 
płatność kartą z góry – taką formę wybiera 30% respondentów.  

Najmniej popularne są natomiast „inne” formy płatności. Wysoki odsetek 
respondentów bez wyrobionego zdania („nie wiem”) świadczy, Ŝe uczestnicy 
prawdopodobnie nie znali takich sposobów zapłaty za produkt. Dosyć duŜą 
niepewnością charakteryzowały się takŜe systemy płatności internetowych typu 
PayPal, prawdopodobnie funkcjonujące na rynku zbyt krótko, aby respondenci 
mogli wyrobić sobie na ich temat zdanie. 

Segmentacja konsumentów według stosunku do zakupów online 

RóŜnice obserwowane miedzy odpowiedziami kolejnych respondentów 
w naturalny sposób przełoŜyły się na pytanie o zachodzące w ich obrębie 
moŜliwe do wyznaczenia prawidłowości. W tym celu podjęte zostały próby 
dokonania segmentacji badanych, mającej za zadanie wykazać istnienie 
spójnych grup konsumentów o względnie zbliŜonym stosunku do transakcji 
dokonywanych online.  

Poddane analizie zostały róŜne kombinacje moŜliwych do wykorzystania 
zmiennych, dobranych spośród przedstawionych uprzednio obszarów charakte-
ryzujących podejście konsumenta do tego typu transakcji. Jako najbardziej per-
spektywiczne z punktu widzenia logiki wyodrębnianych zbiorów przyjęto gru-
powanie respondentów według oceny znaczenia kolejnych czynników zachęca-
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jących i zniechęcających do transakcji przez internet. Zmienne z obu wymie-
nionych kategorii nie pozostawały ze sobą w wyraźniejszej korelacji. 

Przy tak zdefiniowanych kryteriach segmentacji, analiza skupień 
przebiegała dwuetapowo. W pierwszej kolejności przeprowadzona została 
aglomeracja przypadków (kwadrat odległości euklidesowych, metoda Warda), 
której celem było wyznaczenie wstępnej liczby grup, następnie zaś, przy 
wykorzystaniu uogólnionej metody k-średnich, utworzone zostały właściwe 
skupienia. 

Analiza dendrogramu otrzymanego w drodze aglomeracji10 wskazała 
zasadność stworzenia dwóch, trzech, czterech lub pięciu skupień. W dalszej 
kolejności, do oceny optymalnej liczby segmentów wykorzystany został takŜe 
V-krotny sprawdzian krzyŜowy. Przy załoŜeniu domyślnego, minimalnego 
poziomu procentowego spadku funkcji błędu (definiowanej jako średnia 
odległości przypadków od centrów skupień) na 5% wskazał on jako optymalną 
liczbę pięciu skupień i taka liczba przyjęta została do dalszej analizy. 

Drugim etapem analizy było utworzenie właściwych segmentów przy 
wykorzystaniu uogólnionej analizy k-średnich (odległość euklidesowa, wstępne 
centra wybrane w sposób maksymalizujący odległości). Wykresy średnich ocen 
kolejnych zmiennych obliczone dla zdefiniowanych skupień przedstawione 
zostały na rysunku 1. Pierwsze osiem z nich to czynniki zniechęcające do 
zakupów online, kolejne dziesięć – skłaniające do tego typu transakcji. 

Wyznaczone segmenty to odpowiednio pięć skupień.  
Skupienie 1 to Sceptycy (14% próby). Osoby te wydają się skrajnie nie-

chętne dokonywaniu transakcji przez internet. Wskazują one dosyć wyraźnie na 
negatywne strony tego typu zakupów (w szczególności problemy z ewen-
tualnym serwisem produktów, brak moŜliwości ich sprawdzenia czy obejrzenia 
przed zakupem oraz ryzyko związane z dostawą), marginalizując jednocześnie 
ewentualne korzyści. U osób tych moŜna dostrzec wyraźną potrzebę dialogu ze 
sprzedawcą – brak jego pomocy zniechęca, zaś brak konieczności kontaktu nie 
jest czynnikiem zachęcającym. Osoby te dosyć krytycznie, w porównaniu 
z innymi badanymi, dostrzegają takie korzyści, jak niŜsze ceny, wygoda dosta-
wy czy moŜliwość zakupu w całym kraju. Wyjątkowo niskie znaczenie ma tak-
Ŝe oszczędność czasu związanego z tego typu transakcjami. Grupę tę tworzą 
w większości kobiety (63%). Osoby z tej grupy są zwykle nieco starsze niŜ 
w pozostałych skupieniach, nie mają takŜe doświadczenia w zakupach online. 

                                                 
10 Dendrogram, z uwagi na swój rozmiar, został pominięty.  
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Grupa ta w największym stopniu spośród wszystkich preferuje zakupy 
w tradycyjnych sklepach (średnia 2,94)11. 
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brak konieczności konktatu ze sprzedawcą
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Rys. 1. Średnie oceny zmiennych w kolejnych wyodrębnionych skupieniach 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
11 Respondenci deklarowali swoją preferencję na siedmiostopniowej skali o charakterze dyfe-

rencjału semantycznego, w której oceny niskie oznaczały skłonność do zakupów fizycznych, 
wysokie – wirtualnych. Średnia dla wskazań w całej próbie wyniosła 4,03. 
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Skupienie 2 tworzą Krytyczni (10% próby). Skupienie to wydaje się nie-
zwykle interesujące, głównie z uwagi na swój niezmiernie krytyczny stosunek 
do czynników potencjalnie zachęcających oraz zniechęcających do zakupów 
przez internet. Tworzący go ankietowani praktycznie nie zwracają uwagi na 
potencjalne problemy związane z takimi transakcjami, równocześnie nie prze-
ceniając ich potencjalnych zalet – jedyne spośród nich, które wydają się mieć 
dla Krytycznych jakiekolwiek znaczenie, to niŜsze ceny, wygoda dostawy 
i szerszy asortyment. Równocześnie, respondenci ci w największym stopniu 
preferują zakupy w internecie (średnia 4,80). Być moŜe do grupy tej naleŜą 
osoby pewne siebie, zdecydowane, potrafiące sobie dobrze radzić z otaczającą 
je rzeczywistością (stąd brak problemów z czynnikami negatywnymi), równo-
cześnie trzeźwo patrzące na świat i nie ulegające zbytniemu entuzjazmowi (stąd 
brak wysokich ocen czynników zachęcających), pragmatycznie podchodzące do 
podejmowanych działań i oferowanych im wartości. Grupę tę tworzą głównie 
męŜczyźni (63%), osoby w średnim wieku, o róŜnym doświadczeniu w zakresie 
zakupów online.  

Skupienie 3 – Niepewni (25% próby) to grupa o ambiwalentnym stosunku 
do transakcji zawieranych przez internet. Z jednej strony, bardzo wyraźnie do-
strzega ona zalety tego sposobu zakupów, doceniając je najsilniej spośród 
wszystkich zdefiniowanych skupień, z drugiej zaś bardzo wyraźnie widzi po-
tencjalne problemy, których oceny średnie ponownie są najwyŜsze spośród 
wszystkich wyodrębnionych segmentów. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe Nie-
pewni niezmiernie wyraźnie podkreślają oszczędność czasu, moŜliwość 
wstrzymania się z zakupem czy teŜ zwrotu towaru. Z drugiej jednak strony, 
znacznie bardziej, w porównaniu z innymi kategoriami nabywców, problema-
tyczne są dla nich trudności w płatności kartą, konieczność oczekiwania na 
dostawę czy teŜ ryzyko z nią związane. Grupę tę tworzą przede wszystkim ko-
biety (66%), zwykle osoby młode, które w większości przypadków dokonały co 
najmniej jednej transakcji przez internet. Grupa ta nieco chętniej korzystałaby 
jednak z zakupów w sklepach fizycznych (średnia 3,79).  

Skupienie 4 to OstroŜni (24% próby). Jest to grupa o względnie sceptycz-
nym, ale z drugiej strony dość otwartym stosunku do zakupów online. Konsu-
menci zgromadzeni w jej obrębie dostrzegają znaczenie niektórych negatyw-
nych stron zakupów w internecie, w szczególności moŜliwych problemów 
z serwisem produktów, ewentualną koniecznością płatności z góry czy teŜ do-
datkowymi kosztami wysyłki. Z drugiej strony, grupa ta dosyć mocno ceni so-
bie wiąŜące się z tego typu zakupami niŜsze ceny produktów czy teŜ wygodę 
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ich dostawy do domu. Grupę tworzą w porównywalnym zakresie przedstawicie-
le obu płci (46% kobiet), zwykle osoby z róŜnych przedziałów wiekowych, 
które w większości przypadków dokonały juŜ zakupów przez internet, ale nie 
czynią tego regularnie. Grupa ta, identycznie jak poprzednia, nieco chętniej 
korzystałaby z zakupów w sklepach fizycznych (średnia taka sama jak powyŜej: 
3,79). 

Skupienie 5 to Entuzjaści (27% próby). Gromadzi ono konsumentów 
o bardzo przychylnym podejściu do zakupów w internecie. Osoby te wyraźnie, 
a w przypadku niektórych czynników najmocniej spośród wszystkich segmen-
tów, doceniają zalety transakcji w świecie wirtualnym, kładąc nacisk 
w szczególności na atrakcyjne ceny, wygodę dostawy, szeroki asortyment, ale 
takŜe na wygodę porównywania cen i oszczędność czasu. Z drugiej strony, En-
tuzjaści wydają się nie dostrzegać większości potencjalnych utrudnień. Nie są 
dla nich problemem konieczne do poniesienia koszty wysyłki, czas oczekiwania 
na produkt czy konieczność płatności kartą. Nawet te zmienne, które zwykle 
były traktowane jako bardzo istotne, np. moŜliwe problemy z serwisem czy 
ryzyko związane z dostawą, nie są dla tej grupy zbyt wyraźną przeszkodą. 
W grupie tej znajduje się nieznacznie więcej męŜczyzn (58%), w większości są 
to osoby młode, które dokonywały juŜ, zwykle częściej niŜ raz, transakcji przez 
internet. Grupa ta, podobnie jak drugie skupienie, preferuje, chociaŜ w nieco 
mniejszym stopniu, zakupy internetowe (średnia 4,74). 

Podsumowanie 

Przedstawiona koncepcja podziału konsumentów wydaje się interesująca 
poznawczo i względnie uŜyteczna z praktycznego punktu widzenia. NaleŜy przy 
tym podkreślić, Ŝe spełnia ona przynajmniej część spośród kryteriów 
efektywnej segmentacji definiowanych przez literaturę przedmiotu12. MoŜna 
stwierdzić, Ŝe przedstawione powyŜej segmenty mają dostateczne rozmiary 
(substantiality), są łatwe do zaobserwowania w rzeczywistości (identifiability), 
są takŜe dostępne (accessibility), zaś wykorzystane do ich stworzenia i opisu 
zmienne zapewniają moŜliwość tworzenia dopasowanych do kolejnych skupień 
róŜnych programów marketingowych (actionability).  

Pozostałe dwa kryteria efektywności – stabilność w czasie (stability) oraz 
wewnętrzna zgodność odpowiedzi segmentu na działania z zakresu marketingu 

                                                 
12 M. Wedel, W.A. Kamakura, Market segmentation. Conceptual and methodological 

fundations, Kulwert Academic Publishers, Norwell, MA 2000, s. 4. 
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lub promocji (responsiveness) są trudne do oszacowania bez powtórzenia 
badania po określonym czasie oraz zastosowania jego wyników w praktyce. 

Warto zatem podkreślić praktyczne implikacje oceny stosunku konsumen-
tów do transakcji zawieranych przy wykorzystaniu internetu, a takŜe prowadze-
nia prób segmentacji bazujących na tym kryterium. W dobie postępującej in-
formatyzacji społeczeństwa, a takŜe powszechnego dostępu do sieci, sprzedaŜ 
prowadzona przy jej wykorzystaniu jest najbardziej perspektywicznym kierun-
kiem rozwoju handlu, zaś poznanie opinii konsumentów dogodną podstawą 
budowania przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta, jak wynika z zaprezentowa-
nej koncepcji, nie musi wyłącznie wiązać się z zapewnieniem konsumentom 
dodatkowej wartości – z punktu widzenia działalności handlowej często trudno 
zapewnić jakąkolwiek dodatkową wartość – moŜe równie dobrze polegać na 
oddziaływaniu tam, gdzie konsument widzi potencjalne ryzyko, problemy czy 
utrudnienia. Tym bardziej Ŝe sama decyzja o dokonaniu zakupu w internecie to 
zawsze kalkulacja kosztów (fizycznych i innych, np. związanych z ryzykiem 
bądź teŜ czasem oczekiwania) oraz moŜliwych do osiągnięcia korzyści. 
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Streszczenie 

W opracowaniu omówiono waŜny i praktyczny problem wykorzystania technik sprzedaŜy 
oraz ich wpływu na decyzje zakupowe klientów. Obecnie, czyli w okresie kryzysu, ma to jeszcze 
większe znaczenie, gdyŜ poszukuje się technik, które zwiększą sprzedaŜ, a w konsekwencji wy-
sokość przychodów i zysków dla przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania polegały na wywia-
dzie bezpośrednim wśród klientów, w celu pozyskania ich opinii na temat wpływu technik sprze-
daŜy na ich decyzje zakupowe. 

Słowa kluczowe: kryzys, techniki sprzedaŜy, decyzje zakupowe, zachowania klientów 

Wprowadzenie 

Zjawisko kryzysu lub turbulentne otoczenie towarzyszy nam od 2008 roku. 
Obecnie coraz mocniej odczuwamy jego skutki i dlatego naleŜy nieprzerwanie 
dostosowywać strategię działania do zmieniającego się otoczenia, aby utrzymać 
lub zdobyć pozycję lidera, niezaleŜnie od niesprzyjających okoliczności. Jak 
powiedział Karol Darwin: „PrzeŜyje nie ten gatunek, który jest najsilniejszy czy 
najinteligentniejszy, ale ten, który najskuteczniej reaguje na zmiany”. Począt-
kowo, w 2008 roku wiele osób miało nadzieję, Ŝe kryzys światowy ma charak-

                                                 
1 msrubkowska@utp.edu.pl. 
2 abolinska@wp.pl. 
3 tatianakuta@onet.eu. 
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ter krótkotrwały. Wynikało to z błędnego przekonania, Ŝe kryzys obejmuje wy-
łącznie sektor finansowy. Nowa teza, Ŝe kryzys jest i będzie zjawiskiem trwa-
łym, stanowi przełom w określaniu jego charakteru i znaczenia. Obecnie analizy 
ekonomiczne przewidują, Ŝe kryzys będzie trwał przynajmniej do 2020 roku. 
Oznacza to, Ŝe obecni liderzy będą musieli przygotować się i opracować nowe 
strategie sprzedaŜy, które pozwolą zachować im dotychczasową pozycję na 
rynku4. 

Odpowiednia sprzedaŜ to najlepszy sposób na wyróŜnienie się spośród kon-
kurencji. Dlatego teŜ w obecnych warunkach rynkowych sprzedawca odgrywa 
duŜą rolę, gdyŜ jest on jednym z waŜniejszych elementów w systemie marke-
tingowej orientacji firmy. Sposób obsługi ma bowiem znaczący wpływ na pro-
ces decyzyjny nabywcy i moŜe przyczynić się do pozyskiwania lojalności klien-
tów. Wyniki badań zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych, a przytoczonych 
przez A. Januszewskiego, wskazują, Ŝe standardowa amerykańska firma traci 
połowę klientów w ciągu pięciu lat. Inne badania, równieŜ zamieszczone przez 
A. Januszewskiego, wykazują, Ŝe jeden zadowolony klient jest w stanie zachę-
cić trzech innych do uŜytkowania produktów bądź korzystania z usług firmy, 
natomiast jeden niezadowolony moŜe zniechęcić aŜ dziewięciu potencjalnych 
klientów5. Przychodząc do sklepu, klient wyświadcza firmie przysługę, gdyŜ 
mógłby skorzystać z oferty konkurencji. Obecnie trudno jest pozyskać lojalnego 
klienta. W sklepach mamy do czynienia z nadmiarem towaru wielu marek. 
Klienci dokonują zakupu zdecydowanie rzadziej niŜ kilka lat wcześniej, wy-
łącznie z powodu pragnienia zaspokojenia początkowej potrzeby lub posiadania 
produktu ze względu na jego niezbędny charakter. W związku z tym niełatwo 
sprostać ich wymaganiom, zwłaszcza Ŝe nabywcy przychodzą do sklepu z po-
trzebami, które nie zawsze potrafią wyartykułować. 

Teoretyczne aspekty tematyki badawczej 

Dla większości przedsiębiorstw kryzys jest czasem obrony lub „przeczeka-
nia gorszych czasów”, lecz dla prawdziwych liderów jest on szansą na szybszy 
rozwój i zyskanie przewagi na rynku lub jej powiększenie. Wśród najczęściej 
wymienianych przyczyn kryzysu z 2008 roku znalazły się chciwość i krótko-
wzroczność osób zajmujących wysokie stanowiska w światowym sektorze fi-
nansowym. Jednym z wymienianych skutków kryzysu jest natomiast spadek 
                                                 

4 A. Śliwi ński, Odpływ pierwszej fali kryzysu, http://monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku 
%C5%82y/a192/Odp%C5%82yw_pierwszej_fali_kryzysu.html (6.12.2012). 

5 A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t.1, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2008, s. 215. 
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zaufania społeczeństwa zarówno do państwa, jak i biznesu. Negatywnym przy-
kładem zachowania firmy w obliczu kryzysu jest Lehman Brothers, której lide-
rzy nieracjonalnie ocenili sytuację, a takŜe nie potrafili słuchać i wyciągać wła-
ściwych wniosków. Zabrakło równieŜ odwaŜnego przywództwa, lidera, który 
potrafi podejmować decyzje śmiałe, ale jednocześnie wynikające ze zdrowego 
rozsądku i poczucia odpowiedzialności. W obliczu kryzysu niezmiernie istotny 
jest właśnie lider (menedŜer), który potrafi opracować właściwą strategię sprze-
daŜy i przekonać do niej innych. Tylko wtedy firma ma szanse na rozwój6.  

We wszystkich przedsiębiorstwach konieczna jest sprzedaŜ, czyli osiąganie 
wpływów ekonomicznych w zamian za oferowane produkty, nawet jeśli pozo-
stałe czynności przedsiębiorstwa, takie jak produkcja czy administracja, są bar-
dzo efektywne. W przypadku braku sprzedaŜy przedsiębiorstwo zostaje sparali-
Ŝowane, gdyŜ nie ma wpływów, a bez nich nie moŜe płacić swoim pracowni-
kom i państwu oraz nabywać surowców. W związku z tym bez sprzedaŜy 
przedsiębiorstwa nie miałyby racji bytu7. 

W wielu sytuacjach wszyscy postępujemy jak sprzedawcy, np. politycy mu-
szą umiejętnie sprzedać swoje hasła wyborcom, aby zaistnieć na arenie poli-
tycznej, aktor musi sprzedać swoje umiejętności, aby dostać angaŜ do roli 
w filmie, kandydat na pracownika musi umieć sprzedać swoje kompetencje, 
wiedzę i zdolności pracodawcy w taki sposób, aby otrzymać zatrudnienie na 
wybranym stanowisku. „Sprzedać” oznacza zatem „przekonać”, czyli mieć 
wpływ na inną osobę, aby zdecydowała się na określoną propozycję, zazwyczaj 
kupna wyrobu bądź usługi. Pod tym kątem sprzedaŜ moŜna zdefiniować jako 
proces wzajemnych relacji między dwiema osobami, który umoŜliwia wymianę 
dóbr i usług. W pojęciu sprzedaŜy występują dwa elementy: produktu material-
nego i usługi. Pojęcie produktu materialnego oznacza dobro materialne, a więc 
fizycznie dostrzegalne, które moŜna zobaczyć, którego moŜna dotknąć w czasie 
uŜytkowania, i które moŜe być składowane. Poprzez usługi rozumie się dobra 
niemateriane, które nie mogą zostać zwrócone czy składowane. Są one zatem 
czynnościami zaspokajającymi potrzeby, są wytwarzane i konsumowane w tym 
samym czasie i miejscu. 

Istotną kwestią jest równieŜ dobieranie treści i sposobu jej przekazu klien-
towi. W terminologii Neuro-Linguistic Programming (programowania neuro-
lingwistycznego) mówi się o dopasowaniu sprzedawcy do klienta–partnera 

                                                 
6 Liderzy w czasach kryzysu, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 105, s. 111−115. 
7 M. Łaguna, A. Rudzewicz, Marketing i sprzedaŜ, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-

-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 26−29. 
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rozmowy. Dopasowanie ma na uwadze kontakt i poszanowanie modelu świata 
drugiej osoby. Zakłada zatem dobre intencje i jest waŜnym sposobem osiągania 
porozumienia czy wspólnych celów, np. celu zakupu produktu8. Dostosowanie 
wymaga zastosowania podobnej mowy ciała, tempa oddechu, uŜywania tego 
samego słownictwa, a nawet uŜycia parafrazy. Punktem wyjścia rozmowy 
sprzedaŜowej są potrzeby klienta. Zastosowanie perswazji przez sprzedawcę 
moŜe doprowadzić do zastąpienia przez klienta jednej potrzeby inną, jeśli obie 
są odbiciem tego samego celu9. Istnieje równieŜ znacząca grupa klientów, która, 
chcąc zaspokoić swoje potrzeby, przychodzi do sklepu, nie wiedząc jednak 
dokładnie, który produkt jest optymalny. WyraŜają zatem swoje potrzeby  
w sposób ogólny, nie konkretyzując ich. W związku z tym bardzo waŜna jest  
w tym momencie rola sprzedawców, którzy dzięki pewnym narzędziom mogą 
poznać prawdziwe potrzeby nabywców. Wymaga to przygotowania odpowied-
nich pytań, aktywnego słuchania odpowiedzi i obserwowania zachowań kon-
sumenta, na podstawie których sprzedawca moŜe sformułować wnioski doty-
czące wewnętrznego stanu klienta. Przez cały czas obsługi naleŜy wczuć się  
w psychikę klienta, trafnie określić jego Ŝyczenia, umiejętnie je konkretyzować 
i pobudzać dalsze, wywołując, zgodnie z formułą AIDA: 

– attention, czyli uwagę, 
– interest, czyli zainteresowanie, 
– desire, czyli Ŝyczenie, 
– action, czyli decyzję zakupu. 
Na decyzję konsumenta dotyczącą zakupu dobra bądź usługi istotny wpływ 

mają czynniki psychologiczne: motywacje, percepcja oraz przekonania i posta-
wy. Celem działań marketingowych jest więc rozpoznanie oraz zaspokojenie 
potrzeb i pragnień docelowych klientów. JednakŜe dogłębne poznanie klientów 
nie jest łatwe, gdyŜ nierzadko ulegają oni impulsom, które zmieniają ich decy-
zje w ostatniej chwili. Mogą oni określić swoje potrzeby i pragnienia, ale nie 
zawsze postępują racjonalnie. Pomimo tego oferenci muszą badać potrzeby, 
percepcje, preferencje klientów, a takŜe ich zwyczaje robienia zakupów, aby 
zminimalizować ryzyko i prawidłowo opracować nowy produkt, jego cechy 

                                                 
8 J. O’Conor, J. Seymour, NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Zysk 

i S-ka, Poznań 1996, s. 43−44. 
9 B. Zatwarnicka-Madura, Techniki sprzedaŜy osobistej, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 67. 
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uŜytkowe, cenę, kanały dystrybucji, przekaz reklamowy i inne elementy marke-
tingu mix10. 

Zagadnienia metodyczne 

Głównym celem opracowania było poznanie opinii klientów na temat 
wpływu technik sprzedaŜy na decyzje zakupowe, a w konsekwencji na wielkość 
sprzedaŜy w okresie kryzysu. Następujące zadania badawcze pozwoliły osią-
gnąć główny cel pracy: 
1. Przygotowanie kwestionariusza ankiety (w celu poznania opinii responden-

tów na wyŜej wymieniony temat). 
2. Wybór próby badawczej i jej charakterystyka. Wybór miał charakter przy-

padkowy. 
3. Poznanie opinii klientów na temat stosowanych technik sprzedaŜy w usłu-

gach za pomocą wywiadu kierowanego, przeprowadzonego w 2012 roku. 
Podstawowe cele pracy pozwoliły na sformułowanie hipotezy badawczej 

zakładającej, Ŝe techniki sprzedaŜy są istotnym narzędziem wpływającym na 
wielkość sprzedaŜy oraz decyzje zakupowe klientów, zwłaszcza w czasach 
kryzysu. 

W pracy zastosowano metodę wywiadu kierowanego, odgrywającego 
znaczną rolę w naukach społecznych, a takŜe psychologicznych, w którym ba-
dacz za pomocą kwestionariusza ankiety poznaje opinię respondentów i inter-
pretuje ją. Kwestionariusz ankiety jest narzędziem badawczym składającym się 
ze zbioru pytań postawionych w formie pisemnej. Uzyskane odpowiedzi, słuŜą-
ce do rozwiązania problemu badawczego, opracowuje się później statystycznie; 
na koniec interpretuje się wyniki. 

Mechanizmy sprzedaŜy w dobie kryzysu 

Badania zostały przeprowadzone za pomocą serwisu ankietowego 
eBadania.pl. Dobór próby badawczej był przypadkowy. Ankieta została 
wypełniona przez 148 osób, z czego 59% stanowiły kobiety. Ponad 95% 
ankietowanych to osoby poniŜej 35 roku Ŝycia, a 70% mieści się w przedziale 
19–25 lat. Prawie 75% badanych to mieszkańcy miast, a ponad 90% z nich ma 
wykształcenie średnie lub wyŜsze. Wielkość gospodarstwa domowego jest 
zróŜnicowana, przy czym najwięcej – 26% badanych Ŝyje w gospodarstwie 
składającym się z 4 osób. Przeciętny dochód na jedną osobę w gospodarstwie, 

                                                 
10 Ph. Kotler, Marketing. Analiza planowanie, wdraŜanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 

1999, s. 170, 160. 
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ponad połowy badanych to mniej niŜ 2000 zł netto, w przypadku 27% 
respondentów to około 3000 zł netto, tylko u 16% ta kwota przekracza 3000 zł 
netto (tab. 1).  

Tabela 1 

Pytania klasyfikacyjne 

Kryteria N=148 w % 

Płeć 
kobieta 87 59 
męŜczyzna 61 41 

Wiek 

poniŜej 18 lat 1 1 
18−25 lat 103 70 
26−35 lat 39 26 
36−45 lat 1 1 
46−55 lat 1 1 
56 lat i więcej 3 2 

Miejsce zamieszkania 
miasto 115 78 
wieś 33 22 

Wykształcenie 

podstawowe 1 1 
zawodowe 6 4 
średnie 63 43 
wyŜsze 78 53 

Wielkość gospodarstwa domowego 

1 osoba 12 8 
2 osoby 21 14 
3 osoby 23 16 
4 osoby 39 26 
5 osób i więcej 5 3 

Przeciętny dochód netto na członka 
gospodarstwa domowego 

poniŜej 1000zł 17 11 
1001−2000zł 68 46 
2001−3000zł 40 27 
3001−5000zł 13 9 
powyŜej 5000zł 10 7 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Wśród badanych zdecydowana większość pozyskuje informacje dotyczące 
produktów z internetu (rys. 1). Warto zwrócić uwagę, Ŝe badana grupa to młode 
osoby, dlatego ich odpowiedzi mogą dotyczyć tego właśnie medium. Około 
połowa ankietowanych ufa mediom oraz swoim znajomym. Respondenci rzad-
ko biorą pod uwagę zdanie rodziny lub sprzedawcy, niezbyt często przyglądają 
się równieŜ etykietom. 
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Respondenci mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. 

Rys. 1. Źródła informacji respondentów na temat produktów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Na rysunku 2 przedstawiono czynniki wpływające na decyzje zakupowe 
respondentów, z których najwaŜniejsze jest dla nich własne zdanie, oparte na 
samodzielnym podjęciu decyzji, wynikające z osobistego doświadczenia. 
Młodzi ludzie są takŜe skłonni zaakceptować zdanie znajomych i rodziny czy 
zasugerować się reklamą lub informacją na opakowaniu. Najmniejszy wpływ na 
ich decyzje ma zdanie sprzedawcy. 
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Respondenci mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. 

Rys. 2. Czynniki wpływające na decyzje zakupowe respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W teorii wielokrotnie moŜna spotkać się z poglądem, Ŝe sprzedawcy nie 
cieszą się duŜym zaufaniem klientów. Jednak z przeprowadzonych badań 
wynika, Ŝe ponad 50% ankietowanych często lub sporadycznie dokonuje 
nieplanowanego zakupu pod wpływem rozmowy ze sprzedawcą (rys. 3). Być 
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moŜe jest to spowodowane nowoczesnymi technikami sprzedaŜy, takimi jak 
zadawanie otwartych pytań, gdy klient myśli, Ŝe samodzielnie podejmuje 
decyzje, a w rzeczywistości jest naprowadzany przez odpowiednie pytanie na 
zakup proponowanego przez sprzedawcę produktu. Stwierdzono, Ŝe klienci są 
niezmiernie zadowoleni, gdy zadaje się im pytania, jest im bowiem miło, iŜ ktoś 
troszczy się o ich problemy, pyta i słucha. Dzięki temu sprzedawca tworzy 
atmosferę, w której klient czuje, Ŝe to on kupuje, a nie jemu się sprzedaje. 
Podczas zadawania pytań naleŜy zwrócić uwagę na reakcję klienta i jego 
zaangaŜowanie. Pytając we właściwy sposób, moŜna kierować przebiegiem 
rozmowy i tym samym mieć wpływ na klienta. Eksperci twierdzą, Ŝe w 90% 
nieudanych transakcji o ich niepowodzeniu decyduje pierwsze 20 sekund 
rozmowy. Zainteresowanie sprzedawcy musi więc być wysoce autentyczne od 
pierwszej do ostatniej minuty procesu sprzedaŜy. 
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Rys. 3. Wpływ rozmowy ze sprzedawcą na zakup dodatkowego (nieplanowanego) produktu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W odpowiedziach na podobne pytanie, ale dotyczące innych osób, a nie 
samych ankietowanych – respondenci są duŜo bardziej skłonni twierdzić, Ŝe pod 
wpływem sprzedawcy inni ludzie dokonują nieplanowanych zakupów (rys. 4). 
Pozwala to przypuszczać, Ŝe wśród stosunkowo młodej grupy, jaka była podda-
na badaniu, duŜa część osób ceni sobie własne zdanie i potrafi go bronić, jednak 
nie odnajduje tej cechy u innych. 

Wśród badanych 49 osób zmieniło opinię o produktach danej firmy po 
rozmowie z doradcą klienta (rys. 5). Jak zatem zdobyć zaufanie klienta? 
Z. Freud powiedział, Ŝe wszystko wynika albo z pobudek seksualnych, albo 
z chęci bycia wielkim. 
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Rys. 4. Dokonywanie zakupów niepotrzebnych przy bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcą 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Rys. 5. Zmiana opinii respondentów o produktach danej firmy po rozmowie z doradcą klienta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Około 80% badanych zdecydowanie lub raczej nie łączy sympatii do 
sprzedawcy lub doradcy ze swoją decyzją zakupową (rys. 6). Jednak 30 osób 
przyznaje, Ŝe zdarzyło się im wydać pieniądze i kupić produkt tylko z sympatii 
do doradcy klienta, bez względu na czasy kryzysu, w których teoretycznie 
ludzie bardziej rozwaŜają podjęcie decyzji zakupowej. Sztuka sprzedaŜy polega 
zatem m.in. na zdobywaniu przyjaciół, gdyŜ ludzie znacznie łatwiej kupują od 
sprzedawców, którzy budzą ich sympatię. Aby ją zdobyć, pomocne mogą 
okazać się słowa wiedeńskiego psychologa Alfreda Adlera: „Jednostka, która 
nie interesuje się innymi ludźmi, ma w Ŝyciu największe kłopoty i dostarcza 
najwięcej problemów innym ludziom. Właśnie na te osoby spadają wszystkie 
niepowodzenia”. Jeśli wi ęc sprzedawca chce być lubianym i nawiązać przyjaźń 
z klientem, powinien stosować się do tej zasady. Inną waŜną zasadę przedstawia 
Charles Schwab, jeden z pierwszych amerykańskich biznesmenów, prezes 
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United States Steel Company, a takŜe Bethlem Steel Company, który 
powiedział, Ŝe jego uśmiech wart jest miliony dolarów. Jego osobowość, urok 
i umiejętność zjednywania sobie ludzi stanowiły źródło niezwykłego sukcesu. 
Jedną z najcudowniejszych cech Schwaba był jego szczery uśmiech. Czyny są 
bowiem głośniejsze niŜ słowa, a uśmiech mówi zawsze „lubię cię, cieszę się, Ŝe 
cię widzę”. Sprzedawca ma za zadanie sprawić, aby klient z przyjemnością 
zrobił to, czego on od niego oczekuje. 
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Rys. 6. Zakup produktu wśród badanych wynikający z sympatii do doradcy ds. sprzedaŜy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Na rysunku 7 przedstawiono opinie respondentów na temat wpływu na pro-
ces sprzedaŜy. Zdania respondentów są w tym przypadku bardzo podzielone, co 
sprawia, Ŝe trudno znaleźć wiodącą i jednoznaczną odpowiedź. MoŜna zatem 
wnioskować, Ŝe ankietowani udzielali odpowiedzi dość przypadkowo lub nie są 
do końca zdecydowani w tej kwestii. 
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Rys. 7. RóŜnice zauwaŜalne przez klientów w procesie sprzedaŜy w okresie kryzysu i przed 
kryzysem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Badana grupa w większości uwaŜa, Ŝe prowadzenie sprzedaŜy stało się w 
dobie kryzysu zajęciem trudniejszym niŜ w czasach wzrostu (rys. 8). Jednak 
wielu z nich jest zdania, Ŝe kryzys nie ma większego wpływu na proces 
sprzedaŜy. Nie da się jednak ukryć, Ŝe zmienia się on na przestrzeni lat. 
Niegdyś sprzedaŜ dokonywana była w stylu pasywnym: sprzedawca znajdował 
się za ladą i czekał, aŜ klient wyrazi chęć kupienia jakiegoś produktu. Obecnie 
model ten znacznie się zmienił w kierunku aktywnej sprzedaŜy nastawionej na 
doradztwo i sztukę przekonania klienta do zakupu. 
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Rys. 8. Opinia respondentów  na temat utrudnień w sprzedaŜy w dobie kryzysu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

AŜ 94 ankietowanych uwaŜa, Ŝe sprzedaŜ w czasach kryzysu wymaga sto-
sowania innych technik sprzedaŜy (rys. 9). Prawdopodobnie wynika to z tego, 
Ŝe nabywcy bardziej zastanawiają się nad kaŜdym wydatkiem, poniewaŜ nie 
mają pewności, Ŝe ich sytuacja finansowa będzie stabilna w najbliŜszym czasie.  
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Rys. 9. Stosowanie innych technik sprzedaŜy w okresie kryzysu w opinii respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Z drugiej strony, 54 respondentów uwaŜa, Ŝe okres kryzysu nie wymaga 
stosowania odmiennych technik sprzedaŜy. To stanowisko moŜe wydawać się 
słuszne, gdyŜ najskuteczniejsze mechanizmy sprzedaŜy – niezaleŜnie od hossy 
czy bessy – pozostają takie same, jednak z pewnością trzeba wykazać znacznie 
więcej zaangaŜowania w ich zastosowanie. 

Podsumowanie 

SprzedaŜ jest dziedziną, która ewoluuje wraz z zmieniającymi się realiami 
rynku i sytuacją gospodarczą. Jak wynika z przeprowadzonych badań, we 
współczesnym świecie duŜy wpływ na decyzje konsumentów wywierają media 
oraz internet, które przyczyniły się do zmniejszenia roli sprzedawcy. Obecna 
w kaŜdej sferze Ŝycia reklama oraz szeroko rozwinięta sieć kontaktów między-
ludzkich sprawia, Ŝe konsumenci, a szczególnie ci poniŜej 25 roku Ŝycia, dąŜą 
do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o konsultacje wśród znajo-
mych. Zmusza to sprzedawców do ciągłego podwyŜszania swoich kwalifikacji 
poprzez naukę i wdraŜanie specjalistycznych technik sprzedaŜy, często opartych 
bardziej na psychologii niŜ na rzetelnej informacji na temat produktu. 

Potwierdziła się hipoteza, Ŝe techniki sprzedaŜy są istotnym narzędziem 
wpływającym na wielkość sprzedaŜy oraz decyzje zakupowe klientów, równieŜ 
w czasach kryzysu. Ponadto rola sprzedawcy, a takŜe wykorzystywanych przez 
niego technik sprzedaŜy w procesie zakupu towarów przez konsumenta – jest 
znacząca, a odpowiednio wyszkolony personel ma istotny wpływ na wyniki 
finansowe firmy. Umiejętne podejście powodujące (np. przez zadawanie otwar-
tych pytań), Ŝe klient poczuje, iŜ sam w niewymuszony sposób podjął decyzję, 
jest jedną z najskuteczniejszych technik sprzedaŜy. Warto budować relacje  
z klientami, np. poprzez komplementowanie, gdyŜ sztuka sprzedaŜy polega 
m.in. na zdobywaniu przyjaciół, a ludzie znacznie łatwiej kupują od sprzedaw-
ców, którzy budzą ich sympatię. 

Rola sprzedawcy oraz jego skuteczność i umiejętności są coraz waŜniejsze 
w dobie kryzysu. Recesja w gospodarce sprawia, Ŝe sprzedaŜ staje się trudniej-
sza, wymaga bowiem więcej zaangaŜowania ze strony sprzedawcy. Klient, któ-
ry musi liczyć się z kaŜdym wydatkiem, jest mniej skłonny do zakupu pewnych 
produktów, jeśli nie są to dobra pierwszej potrzeby. Tu właśnie pojawia się 
potrzeba zastosowania nowych i bardziej skutecznych metod perswazji. WaŜną 
rolę w czasach kryzysu odgrywa takŜe szeroko rozumiany marketing, zarówno 
w mediach, jak i w internecie. Wydaje się, Ŝe bardzo skutecznym sposobem jest 
w tym momencie zwrócenie uwagi klienta na największą korzyść, jaką moŜe 
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wynieść z danej transakcji, czyli oszczędność pieniędzy, gdyŜ cena produktu 
jest dzisiaj bardzo istotnym elementem marketingu mix.  
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Аннотация 

Поведение потребителей на рынке туристических услуг находятся под влиянием 
разнообразных факторов. В статье представлены резултаты исследований, проведённых 
авторами на рынке туристических услуг в приграничных районах Беларуси и Польши 
(Брест и Бяла Подласка). Иденцифицировано предпочтения потребителей, вплывающие на 
выбор туристического агенства либо определённых туристических продуктов. Составлены 
рекомендации для уменьшения риска связанного с потребителями на рынке туристических 
услуг и увеличения конкурентоспособности туристических фирм. 

Ключевые слова: рынок туристических услуг, поведение потребителей, предпочтения, 
мотивы потребления, барьеры в потреблении туристических услуг 

Введение 

Важнейшей бюджетообразующей отраслью многих государств 
является туризм, это обусловлено тем, что данный сектор обеспечивает 
занятость населения и дает значительный мультипликативный эффект для 
таких смежных отраслей, как транспорт, связь, сфера услуг, торговля, 
строительство, производство товаров народного потребления и т.п. 
Следует отметить, что в настоящее время туристический бизнес 
использует примерно 7% мирового капитала, доля туризма составляет 
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2 rubal@rambler.ru.  
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более 10% мировой торговли товарами и услугами, а число 
международных туристов во всем мире в среднем возрастает на 6% 
ежегодно3.  

Изучение факторов, влияющих на стабильность и рост туристического 
бизнеса становится необходимостью для каждого предприятия, 
функционирующего в данной сфере, поскольку является основой для 
моделирования процессов происходящих в туристическом бизнесе, 
принятия деловых решений и планирования деятельности в нестабильном 
и постоянно изменяющимся окружении.  

Главным направлением достижения предприятиями конкурентного 
преимущества на рынке туристских услуг является высококачественное 
удовлетворение нужд и запросов потребителей, а также достоверное 
прогнозирование их потребностей. Вместе с тем, на насыщенном  
и высококонкурентном рынке реализация только этого не может 
гарантировать привязанности потребителя к определенной услуге или 
марке. А именно удержание лояльных клиентов и является одной из 
главных целей каждого туристического предприятия. Однако на поведение 
потребителей влияет значительное количество разнообразных факторов, что 
делает его трудно предсказуемым. Таким образом, перед руководством 
туристических предприятий встает задача выявления причин того или иного 
поведения клиентов и моделирования возможных его вариантов. 

Целью статьи является изучение специфики поведения потребителей 
на рынке туристских услуг на примере пограничных регионов Беларуси и 
Польши - Бреста и Бялой Поддяски, а также разработка рекомендаций, 
направленных на уменьшение потребительских рисков и повышение 
конкурентоспособности туристических фирм. В исследованиях приняли 
участие 212 туристов из Бреста и 156 из Бялой Подляски. 

Особенности туристского рынка как рынка услуг 

Формирование у туристической фирмы конкурентных преимуществ 
невозможно без знания особенностей рынка, на котором она работает. 
Туристский рынок – это рынок услуг, которые являются основным 
предметом обмена и составляют 80% всего объема продаж на развитых 

                                                 
3 А.Л. Лесник, Организация управления гостиничным бизнесом, Изд-кий дом «Альпина», 

Москва 2009, с 25. 
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туристских рынках4. Туристская услуга – результат деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя по удовлетворению 
потребностей туриста в организации и осуществлении тура или его 
отдельных составляющих5.Туристские услуги имеют специфические 
характеристики и отличительные особенности, что отражается и на 
деятельности организаций индустрии туризма (табл. 1). 

Таблица 1  

Характеристики услуг и связанная с этим специфика управления организациями индустрии 
туризма 

Отличительная 
характеристика 

Специфика управления организациями индустрии туризма 

Неосязаемость услуг 

Для укрепления доверия клиентов турфирма, 
предоставляющая услуги, может повышать осязаемость 
своих услуг путем рекламной деятельности (каталоги, 
сайты в Интернет и т.д.), подчеркивать значимость своей 
услуги, привлекать внимание потребителей к полу-
чаемым выгодам от покупки, пригласить какую-нибудь 
знаменитость для рекламы своей услуги и т.д. 

Неразрывность 
производства  
и потребления 

Многие услуги требуют тесного прямого контакта с тем, 
кто их предоставляет, а участие покупателя в процессе 
производства означает, что продавец услуги должен 
заботиться о том, какое впечатление как услуга, так и он 
конкретно производят на клиента. Поведение продавца, 
его профессиональный опыт и знания во время 
потребления клиентом услуги предопределяют 
вероятность повторения услуги 

Изменчивость 

Разработка собственной политики контроля за качеством 
обслуживания потребителей и соблюдение выработанных 
стандартов обслуживания. Разработка фирменного стиля: 
название, товарный знак, фирменный цвет, логотип.  
Проведение систематического обучения персонала для 
повышения профессионального уровня и качества 
обслуживания 

Неспособность  
к хранению 

Установление дифференцированных цен, скидок, 
использование иных стимулов,  
позволяющих равномерно распределить спрос во 
времени. Введение системы предварительных заказов на 
услуги 

Источник: Собственная обработка на основе: М.А. Жукова, Менеджмент в туристском 
бизнесе, Издательство КНОРУС, Москва 2006, с. 14. 

                                                 
4 Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение, Изд. Академия,  

Москва 2008, с. 10. 
5 ГОСТ Р 50690–2000. Туристические услуги. Общие требования. Поз. 3.12. 
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Успешная деятельность фирм на рынке индустрии туризма 
предусматривает, прежде всего, удовлетворение нужд и запросов 
клиентов, прогнозирование их потребностей. Вместе с тем, поведение 
потребителей  не являтся легко предсказуемым, поскольку на него влияет 
большое количество факторов – общеэкономического, культурного  
и общественно-психологического характера, социально-демографических, 
личностно-поведенческих, восприятие и оценка которых достаточно 
субъективны. Совокупность данных факторов оказывает воздействие на 
сознание потребителей туристских услуг и определяет характер их 
мотивации, которая может быть выражены следующими показателями6: 

a) предпочтения в выборе цели и мест путешествия; 
b) представления туриста о соотношении цена-качество 

предлагаемых туристических пакетов; 
c) виды и формы организации тура; 
d) частота туристских поездок и т. д.; 
В целом, функционирование туристической фирмы можно 

представить некоторой графической моделью (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формирование сделки по приобретению туристского продукта 

Источник: С.В Куницин, Факторы формирования и развития рынка туристических услуг, 
«Экономика Крыма» 2012, №3 (40), с. 232–238. 

Происшедшие в последние годы такие изменения в общественной 
психологии потребления, как высокая информированность, все более ярко 
выраженный индивидуализм, возросшая требовательность к качеству  

                                                 
6 Ф. Котлер, Д. Боуэнд, Д. Мейкенз, Маркетинг. Гостеприимство и туризм, Изд. 

ЮНИТИ, Москва 1998, с. 20. 
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и к комфорту услуг, экологизация мышления потенциального туриста, 
мобильность, физическая активность на отдыхе, стремление получать 
разнообразные впечатления оказывают значительное влияние на спрос  
в сфере туристских услуг7. Одновременно все чаще проявляются  
и противоположные потребности (отдых-занятие; инертный и активный 
отдых; проведение отдыха по конкретной предложенной программе  
и проведение в соответствии с индивидуальными требованиями) без 
выявления и удовлетворения которых турфирма не может быть успешной.  

Выбор турфирмой эффективных средств по привлечению клиентов  
к туристскому продукту невозможен без анализа самого процесса 
принятия решения о его покупке потенциальным туристом. 

Характеристика процесса принятия решения о приобретении 
туристских услуг в информатизированном пространстве 

Решение потребителя о покупке туристского продукта предполагает 
оценку и выбор единственного продукта из всех возможных 
альтернативных вариантов, предлагаемых турфирмами. Следует отметить, 
что процесс покупки туристической услуги потребителем начинается 
задолго до самого совершения акта купли-продажи, а принятие решения 
зависит от различных факторов, среди которых особую значимость 
приобретает информация и, прежде всего, наличие социальных сетей, 
воздействие которых на потенциального потребителя необходимо 
учитывать турфирмам при посторении стратегии развития. Процесс 
покупки имеет устойчивую структуру и включает следующие стадии8: 
1. Осознание проблемы, формулирование цели приобретения туруслуги. 

Туристические фирмы могут сами формировать некоторые 
потребности потенциальных клиентов своими рекламными и PR-
акциями9.  

2. Поиск информации. Современные покупатели получают информацию 
о турпродуктах и турфирмах из самых разных источников: 
личных(семья, друзья, знакомые), средств массовой информации,  
с экранов мобильных устройств и, все чаще, социальных сетей, где 
разыскивается информация, соответствующая потребностям  
и интересам (обзоры, фотографии, комментарии друзей и других 

                                                 
7 М.А. Жукова, Менеджмент в туристском…, с. 18. 
8 Ф. Котлер, Д. Боуэнд, Д. Мейкенз, Маркетинг. Гостеприимство и туризм, Изд. 

ЮНИТИ, Москва 1998, с. 67–73. 
9 Тим Амблер. Практический маркетинг, Изд. Питер, СПб 2001, с. 126–128. 
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покупателей, реклама). Согласно оценке e-Marketer в 2014 году объем 
рынка рекламы в соцсетях составит $12 млрд. В 2011 году 
американские рекламодатели потратили на социальные сети $3,63 
млрд. 70% объемов рекламных бюджетов приходится на Facebook, 5% 
— на Twitter10. Все это необходимо учитывать туристическим фирмам. 
В результате сбора информации повышается осведомленность 

потенциального клиента об имеющихся на туристском рынке фирмах  
и предоставляемых ими туристских услугах и составляется «веер» 
альтернативных вариантов. 
3. Оценка альтернатив перед совершением покупки. На данном этапе 

потенциальный потребитель оценивает варианты, рассматривая 
туристское предложение как определенный набор свойств, 
одновременно формируя собственные приоритетные характеристики 
на основании личных нужд и мотивов. Вместе с тем, оценка 
альтернатив базируется на информации от различных потребительских 
сообществ (независимые форумы, тематические группы в соцсетях, 
страницы турфирм и т.п.). Потенциальные покупатели не только 
читают отзывы и обсуждения, но и задают вопросы об интересующем 
их товаре. 
Следует отметить, что мнения, оставленные реальными потребителями 

товаров на форумах в социальных сетях, имеют значительный вес (58% 
респондентов признают, что отзывы других потребителей оказывают 
влияние на их покупательские решения «иногда», а 25% отмечают, что это 
происходит «часто»)11. 
4. Решение о покупке и потребление. Выполненная оценка формирует 

намерение совершить покупку выбранного варианта с учетом 
семейного дохода, цены тура и выгод от его приобретения. На данной 
стадии существует обратный обмен информации в соцсетях – 
потребитель может ответить на вопросы анкеты, размещенной 
турфирмой в соцсети, похвастаться покупкой, или поделиться 
информацией о компании в социальной сети. Информация, которой 
люди делятся в соцсетях на этапе покупки, имеет большое значение 
для других пользователей. По данным Forrester, 17% пользователей 
покупали что-либо после того, как прочитали запись об этом товаре, 

                                                 
10 http://therunet.com/articles/271-god-v-tsifrah-chto-my-uznali-pro-internet-i-tehnologii-za-god 

(22.02.2013). 
11 Там же. 
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оставленную одним из друзей в социальной сети12. Таким образом 
здесь формируется имидж турфирмы, закладывается основа 
коммуникаций «клиент-турфирма» и возникает группа лояльных 
клиентов. При этом, как показали исследования, принятие 
окончательного решения может зависить как от отношения других 
людей к выбранному направлению путешествия, так и отношения  
к репутации турфирмы, реализующей выбранный турпродукт (табл. 2). 
В данной анкете допускались 2 разных ответа. 

5. Поведение после совершения покупки, т.е. оценка степени 
удовлетворения от приобретенного турпродукта, которая измеряется 
соотношением между ожиданиями и конкретно воспринимаемыми 
свойствами турпродукта. Чем больше разрыв между ожидаемыми  
и реальными свойствами туристического продукта, тем острее 
неудовлетворенность клиента и наоборот. Принимая участие  
в обсуждениях турпродукта, высказывая свое мнение – похвалу или 
жалобу на конкретную туристскую организацию или на турпродукт, 
как в личном общении, так и в социальных сетях, клиент влияет на 
формирование круга постоянных клиентов и создание положительного 
имиджа турфирмы. 
В работе с потребителями услуг можно обнаружить большое 

количество очень сложных проблем, отсутствие решения которых 
увеличивает риск в управлении туристским предприятием и делает его 
зависимым от множества непредсказуемых факторов. Поэтому очень 
важно выявить характерные признаки, влияющие на выбор 
потенциальным потребителем конкретной турфирмы и, как следствие, 
предлагаемых ею турпродуктов.  

Таблица 2  

Приоритеты выбора потребителями п туристских фирм 

Приоритеты выбора 

Количество туристов, отдавших 
предпочтение турфирме на основе 

данного приоритета 

г. Брест 
(Беларусь) 

г. Бяла-Подляска 
(Польша) 

Советы друзей и знакомых 34,2 35,8 

Цена 27,6 29,1 
Набор предоставляемых услуг 15,6 14,8 

                                                 
12 Там же. 
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Личный опыт общения с организацией 13,0 19,2 

Квалификация персонала фирмы 11,3 10,8 

Локализация 8,8 2,5 

Информация о туристской фирме в 
Интернете и в специальных сетях 

5,4 6,7 

Рейтинг туристской фирмы на 
туристическом рынке 

4,7 14,3 

Реклама 3,7 5,6 
Хороший офис 2,5 2,4 
Другое 5,9 7,8 

Источник: Собственные исследования. 

Очень сложно удовлетворить потребности в туристской услуге  
и запросы всех без исключения потребителей, поскольку у каждого из них 
имеются свои предпочтения. Тем не менее фирма должна провести 
сегментацию потенциальных клиентов, что позволиет ей разработать 
новые услуги, специально предназначенные для удовлетворения данных 
групп покупателей. 

Исследование поведения потребителей туристских услуг на примере 
жителей Бреста и Бялой Подляски 

При выборе туристской услуги потребитель руководствуется целым 
комплексом мотивов, из которых лишь некоторые имеют существенное 
значение. Эти мотивы объединяются в многокомпонентные комплексы 
ощущений и желаний, в значительной мере усиливающих свое влияние на 
механизм и результат принятия потребителем окончательного решения. 
Таким образом, потенциальным туристом может быть принято решение  
о приобретении туристской услуги, соответствующей одновременно 
нескольким мотивационным исходам. 

Поскольку специфические черты потребления в туристической 
отрасли весьма разнообразны, авторами были проведен анкетный опрос 
при одном возможном ответе среди клиентов туристических фирм Бреста 
(Беларусь) и Бялой Подляски (Польша), позволившие в дальнейшем 
выявить мотивы, в наибольшей степени влияющие на предпочтения 
потребителей туруслуг. В частности, было установлено, что в каждой из 
групп предпочтительным был семейный отдых (57% в Бресте и 54%  
в Бялой Подляске), на втором месте расположились групповые 
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экскурсионные туры (14% и 16% соответственно)13. При этом, в ходе 
опроса было установлено, что наиболее часто туристы из Беларуси 
выбирают местом отдыха зарубежные поездки (68% против 32% 
внутреннего туризма). В данном случае речь идет о таких государствах, 
как Турция, Египет и Болгария, где можно отдохнуть за сравнительно 
небольшие деньги. Было установлено, что  приблизительно одинаковое 
количество людей заказывают туры как напрямую у туроператоров, так  
и через туристические агентства – 32% и 35% соответственно. Однако, 
несмотря на то, что работа непосредственно с туроператором может 
позволить сэкономить, для 20% не важно, как и через кого покупать туры 
(рис. 2).  

20%

35%

32%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

не имеет значения-туроператор или посредник

через турагенство, подходящее мне по локализации

напрямую у туроператора

не знаю разницы

Рис. 2. Как Вы предпочитаете покупать себе путевку: самостоятельно или через 
посредника?  

Источник: Собственные исследования 

Несмотря на то, что самостоятельная покупка билетов и бронирование 
мест в отелях может удешевить стоимость отдыха, 15% респондентов 
затруднились ответить, станут ли они прибегать к этому способу, 35% 
рассматривают вариант самостоятельной организации своих путешествий. 
Значительная часть (32%) указала, что и дальше будет пользоваться 
услугами посредников, поскольку «удобство» играет в их выборе 
решающую роль: людям не хочется заниматься процедурами связанными 
с оформлением виз, поиском и заказом билетов, бронированием отелей 

                                                 
13 Собственные исследования рынка. 
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и др. И только 18 % отметили, что, отправляясь за границу, планируют 
и организовывают свой отдых сами (рис. 3).  

15%

32%

35%

18%

0% 10% 20% 30% 40%

затрудняюсь ответить

планирую покупать, как и раньше

планирую организовывыть сам, хотябы частично 

организую только сам 

 
Рис. 3. При поездке за границу как Выупаете билеты и бронируете отель  

Источник: Собственные исследования 

Исследование показало, что подавляющее большинство брестчан, 
обращающихся в турфирмы за путевками, предпочитает демократический 
вид отдыха, который подразумевает оптимальное соотношение сервиса  
и цены. Туристы довольствуются отелями в три звезды. Лишь 3% 
респондентов отметили, что для них приемлемы только высококлассные 
пятизвездочные отели с достойным уровнем сервиса (рис. 4).  

14%

8%

48%

27%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

хостели, пансионаты и др.

2*

3*

4*

5*

 
Рис. 4. Какая категория отеля для Вас является минимально приемлемой?  

Источник: Собственные исследования 

Что касается типа отдыха (активный или пассивный), то большинство 
респондентов предпочитают второй вариант (64%), причем только 19% 
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опрошенных отметила, что регулярно занимается тем или иным видом 
спорта, а каждый 10-й из опрошенных отмечал, что в его жизни спорту нет 
места.  

Несколько иная ситуация наблюдалась в ответах респондентов из 
Бялой Подляски, в частности, как следует из рис. 5, активный отдых 
предпочитает 54% опрошенных и только 9% выбирают пассивный отдых 

активный отдых 
(спортивная 
рекреация)

57%

отдых в 
окрестностях 

города
27%

пассивный 
отдых 

9%

другое
7%

 

Рис. 5. Какой тип отдыха  Выпредвочитаетеь?  

Источник: Собственные исследования 

Выбирая место отдыха респонденты из Бялой Подляски высказали 
следующие предпочтения – большинство выбирают внутренний туризм, 
из них 32% у озер, а 16 на Балтийском побережье и только 20% за 
границей (рис.6). 

16%

32%

8%

14%

20%

10%

0% 10% 20% 30%

Балтийское побережье

Озера

На даче

В горах Польши

За границей

Агротуризм

Рис. 6. Где Вы предпочитаете отдыхать?  

Источник: Собственные исследования 
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Важнейшие факторы, влияющие на формирование модели поведения 
потребителей как в Бресте, так и в Бялой Подляске представлены  
в таблице 3. 

Таблица 3 

Факторы, влияющие на формирование спроса на туристские услуги (%) 

Факторы Бяла Подляска Брест 

Цена/качество 90 91 
Условия 79 80 
Атракты и инфраструктура 60 55 
Качество и количество туристической информации 40 45 
Доступность турпродукта 25 15 

Источник: Собственные исследования 

Как следует из анализа, наиболее важным для потенциальных 
туристов является соотношение цена/качество. И это очевидно, ибо 
каждый потребитель за собственные деньги стремится получть продукт 
высшего качества. На цену туристического продукта влияет ряд факторов: 

a) класс обслуживания, 
b) форма обслуживания, 
c) конъюнктура рынка, 
d) сезонный характер предоставления услуг, 
e) география размещения туристических организаций. 
Процесс управления ценой туристического продукта требует учета 

политической, социальной, экономической ситуации. Адекватная цена 
позволит привлечь потенциальных покупателей туристического продукта 
и будет способствовать увеличению прибыли предприятия и, как 
следствие, росту его конкурентоспособности. 

Говоря о качестве туристических услуг и продуктов, следует отметить, 
что оно способствует приобретению лояльных потребителей. Именно 
поэтому турфирме предпочтительнее постоянно оправдывать ожидания 
потребителей, чем пытаться предвосхитить их постоянно растущие 
ожидания. Для реализации данного направления необходимо 
разрабатывать специальные стандарты или правила обслуживания, 
которые предусматривают систематическое обучение персонала фирмы  
и являются обязательными для исполнения. 

Проведенные авторами исследования, в которых респондентам можно 
было дать несколько независимых ответов (до 5),  позволили установить 
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побуждающие мотивы, характерные для туристов из г. Бреста (Беларусь) и 
г. Бяла-Подляска (Польша) при выборе направления путешествия (табл. 4). 

Таблица 4 

Круг интересов туристов при выборе страны проведения отдыха за рубежом (%) 

Место 
исстедован

ия 

 
Круг интересов 

Комплекс
ный 

интерес 
Геогра

фия 
Комфорт Экзотика 

Репута
ция 

Язык 
Культ

ура  
 

Бяла 
Подляска 

89,3 92,5 67,2 95,1 37,4 57,1 75,4 

Брест 84,5 93,3 73,8 94,4 47,2 67,3 78,2 

Источник: Собственные исследования 

Проанализировав данные табл. 4, можно заметить, что доля 
потребителей, имеющих не один побудительный мотив, а целый комплекс 
мотивов, значительна для каждого региона (75,4% и 78,2%), что означает 
необходимость формирования разнообразных турпакетов, ориенти-
рованных на разные группы потребителей. При этом следует учитывать 
возросшие требования к комфорту услуг с одной стороны и репутации 
страны пребывания с другой,что является очевидным в свете последних 
политических событий в таких излюбленных местах отдыха, как Египет или 
Тунис.  

При создании и реализации туристской услуги фирмы должны 
учитывать соотношение главного и вторичных мотивов путешествия, 
которые определяют выбор туриста, а также обеспечить преодоление  
у потенциальных клиентов различных страхов и опасений от 
предстоящего путешествия, что будет способствовать росту 
удовлетворенности потребителя в турпродукте. 

Как показывают исследования различных авторов, можно выделить 
следующие барьеры, влияющие на потребителей туруслуг14: 

a) физический барьер (опасениями, связанные с климатической 
адаптацией, непереносимостью метеоусловий и боязнью 
длительных перемещений); 

b) психоэмоциональный барьер (боязнь нервного напряжения, 
возможных стрессовых ситуаций и дискомфорта, связанных  

                                                 
14 Е.Н. Ильина, Туризм путешествия. Создание туристской фирмы, Изд. Финпрес, 

Москва  2010, с. 173–181. 
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с опасениями по поводу перемещения транспортом, условий 
проживания, обслуживаня и т.п); 

c) психологический барьер (возникет в случае появления негативной 
информации, полученной из официальных источников и средств 
массовой информации, отрицательных отзывов клиентов, 
побывавших в стране назначения и размещенных в социальных 
сетях, нелестной информации о отеле от знакомых и т.п.); 

d) коммуникативный барьер (связан с незнанием языка, неумением 
пользоваться местными средствами передвижения и т.д.); 

e) экономический барьер (опасения по поводу предстоящих 
финансовых затрат на приобретение туристического продукта, 
возможной нехватки денег во время путешествия, дороговизной  
в стране пребывания, банкротством турфирмы и т.п.); 

f) культурный барьер связан с незнанием или неприятием 
национально-культурных особенностей страны пребывания.  

Ниже приведены результаты анализа опасений туристов, проведенного 
на тех же группах респондентов.  

Таблица 5 

Опасения туристов при поездках на отдых в зарубежные страны (%) 

Возраст 
респодентов 

(место) 

Виды барьеров 
Комплек

сный Физи-
ческий 

Психо-
эмоционал

ьный 

Психоло
ги-

ческий 

Коммун
ика-

тивный 

Экономи
-ческий  

Куль
турн
ый 

До 18 (Бяла 
Подляска) 

7,2 4,0 9,2 10,1 17,6 5,8 10,2 

До 18 (Брест) 7,6 3,2 8,7 12,4 15,7 4,7 11,5 

18-24 (Бяла 
Подляска) 

12,3   15,7  21,4 19,0 54,3 31,7 8,6 

18-24 (Брест) 11,8 16,2 19,4 22,7 49,1 25,5 9,3 

25-39 (Бяла 
Подляска) 

15,7 22,0 32,1 27,7 40,3 29,3 10,4 

25-39 (Брест) 10,1 26,8 29,1 33,2 46,7 27,3 14,7 

40-59 (Бяла 
Подляска) 

32,6 19,3 27,3 38,0  20,0 11,4 14,3 

40-59 (Брест) 30,4 23,9 25,4 41,7 19,3 12,4 13,9 
После 60 (Бяла 

Подляска) 
84,5 43,0 29,5 49,7  51,7 25,1 26,7  

После 60 
(Брест) 

70,7 45,4 60,3 55,1 50,1 17,7 26,8 

Источник: Собственные исследования. 

Сравнительный анализ различных групп туристов из приграничных 
регионов Беларуси и Польши  показал, что большинство их опасений 
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зависит от возростных групп. При этом с возрастом возрастает и опасение 
возникновения комплексных барьеров. 

Учет турфирмой вышеприведенных факторов влияет на повышение ее 
имиджа и рост ее конкурентного преимущества. В конечном итоге, 
эффективно функционируют на рынке только те туристские организации, 
которые всесторонне учитывают особенности потребительского спроса на 
их услуги и в полной мере используют маркетинговые технологии 
воздействия на него. 

Выводы  

Ситуация на рынке туристских услуг характеризуется большой 
динамичностью и состоит из множества факторов, неожиданно 
изменяющих планы и устойчивость предприятий. Изучение поведения 
покупателей на рынке туристских услуг является сложными трудоемким 
процессом, направленным на сбор и анализ информации, необходимой 
руководителям турбизнеса для принятия управленческих решений.  

Проведенные на территории пограничных регионов Беларуси  
и Польши исследования, позволили установить, что управленческие 
решения принимаются в условиях повышенного риска и нуждаются  
в профессиональной информации, которую можно получить при 
мониторинге поведения потребителей на туристическом рынке. При этом, 
в последнее время несколько изменился потребительский цикл, что 
связано с информатизацией общества и все более частым обращением 
потенциальных клиентов к социальныи сетям, как в целях ознакомления  
с мнением интернет-сообщества о планируемой закупке турпродукта или 
надежности турфирмы, так и с целью поделиться собственным опытом. 
Это формирует для фирмы группу лояльных клиентов, но может и резко 
уменьшить их число. 

Анализ результов исследования позволил сделать выводы, что 
главным фактором влияющим на выбор туристического предприятия, 
равно как и конкретной туруслуги является соотношение цена/качество.  
И это характерно для каждой из анализируемых групп. Наибольшие 
отклонения между группами респондентов связаны с выбором места 
отдыха. Клиенты из Бялой Подляски в своем большинстве 
сориентированы на внутреений туризм, в то время как в Бресте – на 
заграничный, что вполне объяснимо. В настоящее время в Беларуси 
инфраструктура внутреннего туризма недостаточно развита при 
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одновременно высоком уровне цен на предлагаемые услуги. Так, 
агротуристические хозяйства в своем большинстве сориентированы на 
российских туристов и, как следствие, завышают стоимость услуг. Кроме 
того, географические ландшафты Беларуси отличны от ландшафтов 
Польши – страна не располагает горными массивами и морскими 
побережьями.  

Обнаружение главных мотивов покупки туруслуг и потребительского 
поведения дает руководству турфирмы возможности обнаруживать 
услуги, пользующиеся максимальным спросом и предсказывать 
потребности, совершенствовать связи с возможными потребителями,  
в том числе используя социальные сети, и заслуживать доверие клиентов 
за счет осознания их запросов. Все это позволит сформировать стратегию 
маркетинга и осуществлять действенную работу с потребителями. 

 
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJ ĄCYCH NA ZACHOW ANIE 

KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH  
 

Streszczenie 
 

Zachowania konsumentów na rynku turystycznym znajdują się pod wpływem róŜnorodnych 
czynników. W artykule zostały przedstawione wyniki badań marketingowych przeprowadzonych 
przez autorów na rynku turystycznym regionów przygranicznych Białorusi i Polski (Brześć 
i Biała Podlaska). Zidentyfikowano preferencje konsumentów będące podstawą wyboru biura 
podróŜy lub produktów turystycznych. Opracowano rekomendacje mające na celu ograniczenie 
ryzyka związanego z konsumentami usług turystycznych oraz zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw turystycznych. 
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Consumer behavior on the tourist market is influenced by various factors. The results of the 

market research implemented by the authors on the tourist market of the border regions of Belarus 
and Poland (Brest and Biała Podlaska) are presented in the paper. Consumer preferences underly-
ing the choice of travel company or travel products are identified. Recommendations aimed at 
reducing consumer risks and increasing the competitiveness of travel companies have been devel-
oped. 
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ZNACZENIE INTERNETOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI  
W WYBORACH KONSUMENCKICH– WYNIKI BADA Ń 

 
 
 
Streszczenie  

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wykorzystywania przez kon-
sumentów w procesie decyzyjnym internetowych źródeł informacji. Badania zostały przeprowa-
dzone za pomocą ankiety internetowej i dotyczyły takich kwestii, jak: najczęściej poszukiwane 
informacje, najpopularniejsze źródła informacji, ocena przydatności i wiarygodności poszczegól-
nych internetowych źródeł informacji, problemy z nadmierną ilością informacji i wynikające  
z nich trudności w podjęciu decyzji o zakupie danego produktu. 

Słowa kluczowe: internet, źródła informacji, decyzje nabywcze, konsument 

Wprowadzenie 

Prawie codziennie spotykamy się z koniecznością podjęcia decyzji: co, 
gdzie i kiedy nabyć. Podjęcie decyzji o zakupie – bądź powstrzymaniu się od 
zakupu – danego dobra lub usługi moŜe być mniej lub bardziej skomplikowane. 
W zaleŜności od stopnia rutynowości danej decyzji i ryzyka postrzeganego 
przez konsumenta, będzie on skłonny poświęcić mniej lub więcej czasu na pod-
jęcie decyzji oraz będzie poszukiwał róŜnej ilości informacji mających na celu 
ułatwienie podjęcia danej decyzji. MoŜna wskazać wiele źródeł informacji, 
z których korzysta konsument: reklamy, opinie rodziny i znajomych, porady 
sprzedawcy, poprzednie doświadczenia. 

Powstanie i rozwój internetu oraz powiązanych z nim technologii komuni-
kacyjnych i informatycznych zaowocowało powstaniem nowych źródeł infor-

                                                 
1 joanna.kos@ue.katowice.pl. 
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macji. Przedsiębiorstwa zamieszczają informacje o swoich produktach na stro-
nach internetowych, starają się poprzez przekaz reklamowy zachęcić internau-
tów do odwiedzania swoich stron i zakupu oferowanych produktów. Wymiana 
opinii pomiędzy konsumentami została równieŜ ułatwiona – strony internetowe 
udostępniają moŜliwość porównania wielu ofert i produktów, róŜniących się 
zarówno cechami, jak i cenami; klienci mogą zamieszczać swoje recenzje 
i opinie na temat danego dobra bądź usługi, tematyczne fora dyskusyjne lub 
blogi eksperckie ułatwiają dyskusję na temat konkretnych rodzajów produktów 
i marek. 

Metodologia badania i charakterystyka respondentów 

Na przełomie lat 2012/2013 autorka przeprowadziła badania ankietowe, 
mające na celu bliŜsze przyjrzenie się wykorzystaniu przez konsumentów inter-
netowych źródeł informacji. Ze względu na temat – internetowe źródła infor-
macji – autorka zdecydowała się na wykorzystanie w badaniu ankiety interne-
towej, która dawała większą pewność dotarcia do respondentów, którzy poszu-
kują informacji o produktach w sieci. Według danych zgromadzonych przez 
Główny Urząd Statystyczny, tylko 62% osób w wieku od 16 do 74 lat korzysta 
z internetu w Polsce, a tylko 44% wykorzystuje internet do wyszukiwania in-
formacji o produktach2.  

Ankieta internetowa zatytułowana „Internetowe źródła informacji o produk-
tach” była dostępna przez 3 miesiące (od listopada 2012 do stycznia 2013 roku) 
na stronie serwisu internetowego Ankietka.pl3. W okresie dostępności ankiety 
wypełniło ją 731 respondentów. Niestety – po weryfikacji okazało się, Ŝe nie 
wszystkie formularze zostały wypełnione poprawnie i analizie poddanych zo-
stało tylko 716 ankiet. Uwzględniając coraz częstszy brak cierpliwości internau-
tów, formularz ankietowy był krótki (w sumie, wraz z metryczką, 25 pytań) 
oraz zawierał wyraźne oznaczenie postępu wypełniania formularza (procentowy 
wskaźnik wskazujący, w jakim stopniu respondent odpowiedział na wszystkie 
pytania). Formularz zawierał głównie pytania zamknięte oraz skalowe. Pierw-
sze 5 pytań miało na celu zebranie ogólnych informacji dotyczących uŜytkowa-
nia internetu przez konsumentów: od jak dawna korzystają z internetu, jak czę-
sto korzystają z internetu, gdzie najczęściej oraz przy uŜyciu jakich urządzeń 
uzyskują dostęp do internetu i jakie czynności najczęściej wykonują w interne-

                                                 
2 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 307–308. 
3 Ankieta była dostępna pod adresem: https://www.ankietka.pl/ankieta/99215/internetowe-

zrodla-informacji-o-produktach.html, aktualnie juŜ niedostępnym. 
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cie. Pytania od 6 do 20 dotyczyły poszukiwania informacji przez respondentów 
w internecie, następne 5 pytań miało na celu zebranie danych osobowych 
o respondentach. Internauci, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w bada-
niu, mogli po wypełnieniu ankiety zostawić swój adres e-mail w celu uzyskania 
raportu z badań (o czym równieŜ byli informowani, nim podjęli się wypełniania 
formularza ankietowego). 

Wśród badanych zdecydowanie przewaŜały kobiety, stanowiąc aŜ 63,41% 
respondentów (454 respondentów), przy udziale męŜczyzn wynoszącym tylko 
36,59% (262 respondentów), co nie pokrywa się z większością badań profilują-
cych polskiego internautę – np. badanie NetTrack przeprowadzone przez firmę 
Millward Brown SMG/KRC w 2011 roku wykazało równomierny rozkład płci4. 
Pod względem wieku wśród badanych przewaŜały osoby młode i rozkład ten 
w duŜym stopniu pokrywał się z badaniami przeprowadzonymi przez Główny 
Urząd Statystyczny5 i CBOS6. Rozkład wieku respondentów przedstawiono na 
rysunku 1.  
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12%

2%
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powyŜej 70 lat

 
Rys. 1. Rozkład wieku respondentów 

Źródło: badania własne. 

W przypadku deklarowanego przez respondentów wykształcenia i miejsca 
zamieszkania – wyniki uzyskane przez autorkę równieŜ nie odbiegają od ogól-
nego profilu polskiego internauty. Wśród respondentów przewaŜają osoby ma-
jące wykształcenie wyŜsze (70,81% respondentów), mieszkające w duŜych 

                                                 
4 Badanie NetTrack: Internet w 2011 roku z 1.02.2012, http://www.marketing-news.pl/ 

message.php?art=32805 (27.02.2013). 
5 Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, GUS, 

Warszawa 2012. 
6 Korzystanie z internetu, Komunikat Badań BS/81/2012, Centrum Badania Opinii Społecznej, 

Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF (27.02.2013). 
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ośrodkach miejskich (27,79% badanych zadeklarowało jako miejsce zamiesz-
kania miasto do 100 tys. mieszkańców, a aŜ 61,45% miasto powyŜej 100 tys. 
mieszkańców), pracujące (59,22% respondentów) lub studiujące (33,1%). 

W przypadku kompetencji w zakresie korzystania z internetu, respondenci 
średnio wykorzystują internet od 10,28 lat, w przewaŜającej mierze raczej in-
tensywnie – 85,89% respondentów zadeklarowało codzienne wykorzystywanie 
internetu, w tym aŜ 29,05% (208 respondentów) stwierdziło, Ŝe dziennie spędza 
w internecie ponad 6 godzin. Głównym miejscem, w którym ankietowani uzy-
skują dostęp do internetu, pozostaje miejsce zamieszkania (co zgadza się z wy-
nikami innych badań) – tak wskazało 96,37% ankietowanych, w następnej ko-
lejności miejsce zatrudnienia – 51,40% oraz uczelnia – 21,37%. Respondenci 
w niewielkim stopniu (12 osób) korzystają z kafejek internetowych.  

Najczęstszym urządzeniem słuŜacym do uzyskania dostępu do internetu jest 
laptop ze stałym łączem internetowym (42,74%) oraz komputer stacjonarny ze 
stałym łączem internetowym (37,15%). Mobilny internet najczęściej 
wykorzystywany jest równieŜ przez uŜytkowników laptopów (15,08%) 
i w niewielkim stopniu przez posiadaczy urządzeń mobilnych (telefonów 
komórkowych, smartfonów, tabletów) – 3,08%. Na rysunku 2 przedstawiono 
najpopularniejsze czynności wykonywane w internecie przez respondentów 
(w formularzu ankietowym w tym pytaniu osoba miała moŜliwość zaznaczenia 
maksymalnie 3 odpowiedzi). 
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Rys. 2. Najczęściej wykonywane czynności w internecie 

Źródło: badania własne. 

Wśród zadeklarowanych przez respondentów innych czynności najczęściej 
powtarzają się: przelewy bankowe – 25 osób, gry – 22 osoby oraz oglądanie 
filmów/seriali – 18 osób. Tylko trzech respondentów na tym etapie wypełniania 
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formularza ankietowego (pytanie nr 5) zadeklarowało jako jedną z najczęściej 
wykonywanych w internecie czynności – szukanie informacji na temat 
produktów i usług. Na pytanie nr 6, które juŜ konkretnie dotyczyło 
wyszukiwania informacji o dobrach i usługach w internecie, zdecydowana 
większość respondentów odpowiedziała twierdząco – 673 osoby (93,99% 
wszystkich analizowanych ankiet), a tylko 43 osoby zadeklarowały brak 
wykorzystywania internetu w tym zakresie. Respondenci, którzy nie 
zadeklarowali wykorzystywania internetu w celu poszukiwania informacji 
o produktach, zostali przekierowani do końcowych pytań na temat ich 
charakterystyki i nie wypełniali części formularza ankietowego poświęconej 
konkretnym zachowaniom związanym z wykorzystaniem internetowych źródeł 
informacji. 

Wykorzystanie internetowych źródeł informacji 

Po pytaniach dotyczących ogólnych informacji na temat wykorzystywania 
internetu przez respondentów i zadeklarowaniu przez ankietowanych 
poszukiwania informacji na temat dóbr i usług w internecie, następne pytania 
miały na celu nakreślenie ogólnego obrazu wykorzystania internetowych źródeł 
informacji przez respondentów. W jednym z pytań (nr 7) poproszono 
o doprecyzowanie, w jakim stopniu ankietowani posługują się internetowymi 
źródłami informacji oraz: jak, czy w ogóle, a jeŜeli tak – to jak często korzystają 
równieŜ z tradycyjnych źródeł informacji. Respondenci najczęściej deklarowali 
wykorzystywanie głównie internetowych źródeł informacji przy równoczesnym 
niewielkim korzystaniu z tradycyjnych źródeł informacji – 47,25% przypadków 
(odpowiedzi przedstawiono na rysunku 3). 
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Rys. 3. Wykorzystanie internetowych i tradycyjnych źródeł informacji przez respondentów 

Źródło: badania własne. 
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Celem następnego pytania (nr 8 w formularzu) było zbadanie, w przypadku 
jakiego typu dóbr i usług konsumenci będą najczęściej szukać informacji 
w internecie. Wyszukiwanie informacji przez konsumentów powinno słuŜyć 
ułatwieniu podjęcia decyzji o zakupie danego produktu oraz zmniejszeniu po-
tencjalnego ryzyka danego zakupu. Konsument, szukając informacji, pragnie 
zmniejszyć niepewność dotyczącą decyzji o zakupie. MoŜna wyróŜnić dwa 
rodzaje niepewności: niepewność dotyczącą wiedzy i niepewność wyboru. 
Pierwszy rodzaj niepewności dotyczy zazwyczaj funkcji, jakie spełnia dany 
towar lub urządzenie, a niepewność drugiego typu (niepewność wyboru) obej-
muje takie aspekty, jak wybór marki, wybór modelu, wybór sklepu itp. Zazwy-
czaj, im konsument jest mniej pewny swojego wyboru, tym więcej informacji 
będzie chciał uzyskać7. Biorąc pod uwagę ryzyko związane z zakupem, naleŜa-
łoby się spodziewać, Ŝe konsumenci będą skłonni szukać informacji w interne-
cie, zwłaszcza w przypadku produktów, które wiąŜą się z duŜymi wydatkami, 
a przez to podwyŜszonym ryzykiem zakupu. Dlatego teŜ pewnym zaskocze-
niem okazały się zadeklarowane odpowiedzi respondentów (w tym pytaniu 
ankietowani równieŜ mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi). Do produk-
tów, w przypadku których respondenci najczęściej poszukują informacji w in-
ternecie, zaliczają się w kolejności: ksiąŜki (211 deklaracji), usługi turystyczne 
i transportowe (187 deklaracji), telefony i akcesoria (184 deklaracje), sprzęt 
RTV (181 deklaracji), sprzęt AGD (174 deklaracje). Najmniejszym zaintereso-
waniem wśród ankietowanych cieszyły się informacje na temat usług ubezpie-
czeniowych – jedynie 12 respondentów deklarowało poszukiwanie informacji 
na ich temat.  

W dalszej kolejności respondenci zostali poproszenie o sprecyzowanie, ja-
kiego typu informacji o dobrach i usługach najczęściej poszukują w internecie 
(rys. 4, respondenci mogli zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi). Najczę-
ściej poszukiwaną przez respondentów informacją w internecie jest cena pro-
duktów − aŜ 504 respondentów (74,89%) zaznaczyło tę odpowiedź, oraz cechy 
produktów – 411 odpowiedzi (61,07%). Uczestnicy badania wykazali zdecy-
dowanie mniejsze zainteresowanie moŜliwością przejrzenia rankingu produk-
tów oraz doświadczeniami innych internautów, odpowiednio 258 odpowiedzi 
(38,34%) i 226 odpowiedzi (37,00%). Jedynie co piąty ankietowany wyraŜał 
zainteresowanie informacjami o ogólnej ofercie i potencjalnym miejscu zakupu 
danego dobra czy usługi (121 odpowiedzi – 17,98%). DuŜe znaczenie ceny 

                                                 
7 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk, 2001,  

s. 203. 
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produktów dla internautów zaobserwowała równieŜ w swoich badaniach doty-
czących sklepów internetowych M. Feldy. Internauci deklarowali cenę jako 
jeden z najistotniejszych czynników wpływających na wybór konkretnego skle-
pu internetowego oraz częste uŜycie porównywarek cenowych w celu znalezie-
nia najatrakcyjniejszej oferty8. 
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Rys. 4. Rodzaje informacji najczęściej poszukiwanych w internecie. 

Źródło: badania własne. 

W dalszej części formularza ankietowego respondenci zostali równieŜ po-
proszeni o ocenę, jak duŜy wpływ na podjęcie poszukiwania w internecie mają 
takie czynniki, jak np. wygoda, oszczędność czasu czy duŜa ilość dostępnych 
informacji. Szczegółowe oceny poszczególnych czynników wpływających na 
podjęcie poszukiwania informacji w internecie przedstawiono w tabeli 1. 

Największy zadeklarowany wpływ na poszukiwanie informacji w internecie 
mają łatwy dostęp do informacji, wygoda i oszczędność czasu – duŜe i raczej 
duŜe znaczenie tych trzech czynników zadeklarowało odpowiednio 93,16%, 
93,16% i 91,09% ankietowanych. Bardzo istotnymi czynnikami mającymi 
wpływ na korzystanie z internetowych źródeł informacji są równieŜ: duŜa ilość 
dostępnych informacji i moŜliwość porównania informacji z wielu źródeł − 
duŜe i raczej duŜe znaczenie tych czynników zadeklarowało odpowiednio 
90,04% i 84,55% ankietowanych, przy czym mniej osób deklarowało duŜe zna-
czenie tych dwóch czynników. Najmniejsze znaczenie dla respondentów miała 
moda i niechęć do tradycyjnych źródeł informacji. W przypadku wpływu nie-
chęci do korzystania z tradycyjnych źródeł informacji, niskie znaczenie tego 

                                                 
8 M. Feldy, Sklepy internetowe. Jak złapać e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Kluwer 

business, Warszawa, 2012, s. 140–141, 280–281. 
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czynnika zgadza się z wcześniejszymi deklaracjami ankietowanych odnośnie do 
częstego równoczesnego wykorzystywania zarówno tradycyjnych, jak i interne-
towych źródeł informacji.  

Tabela 1 

Czynniki wpływające na szukanie informacji o produktach w internecie (w %) 

Czynnik DuŜe 
znaczenie 

Raczej duŜe 
znaczenie 

Średnie 
znaczenie 

Małe zna-
czenie 

Nie ma 
znaczenia 

Wygoda 74,74 18,42 5,79 0,15 0,89 
Oszczędność 
czasu 

74,15 16,94 6,98 0,74 1,19 

DuŜa ilość do-
stępnych infor-
macji 

65,23 24,81 8,92 0,59 0,45 

Łatwy dostęp do 
informacji 

69,09 24,07 5,05 0,74 1,04 

MoŜliwość po-
równania infor-
macji z wielu 
źródeł 

57,95 26,60 10,55 2,97 1,93 

Niechęć do tra-
dycyjnych źródeł 
informacji 

2,97 5,05 20,36 29,87 41,75 

Moda 3,57 3,42 14,12 22,88 56,02 

Źródło: badania własne. 

W formularzu ankietowym pojawiły się równieŜ pytania dotyczące wyko-
rzystania przez respondentów róŜnego rodzaju internetowych źródeł informacji 
oraz prośba o ocenę ich przydatności i wiarygodności. Wyniki przedstawiono 
w tabelach 2−4. 

Największą popularnością jako źródła informacji wśród ankietowanych 
uŜytkowników internetu cieszą się strony www firm, strony internetowe 
sklepów (pośredników) oraz porównywarki cenowe – odpowiednio 54,68%, 
53,94% i 47,1% ankietowanych zadeklarowało, Ŝe uŜywa tych źródeł pratycznie 
zawsze, gdy chce coś kupić, i często. Te źródła informacji oceniane są przez 
uŜytkowników równieŜ jako najbardziej przydatne i najbardziej wiarygodne. 
Strony internetowe firm oceniane są przez 77,56% respondentów jako bardzo 
przydatne i raczej przydatne oraz przez 74,59% osób jako bardzo wiarygodne 
i raczej wiarygodne, z tym Ŝe prawie 3,5-krotnie częściej oceniane są jako 
raczej wiarygodne niŜ jako bardzo wiarygodne. W przypadku stron www 
sklepów internetowych ich przydatność podczas podejmowania decyzji jest 
oceniana przez respondentów wysoko (75,78% oceniło je jako bardzo przydatne 
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i raczej przydatne – wyŜej niŜ strony internetowe przedsiębiorstw), jednak są 
postrzegane jako mniej wiarygodne od stron www przedsiębiorstw – 65,38% 
respondentów oceniło je jako bardzo wiarygodne i raczej wiarygodne 
(o 12,18% mniej niŜ w przypadku stron internetowych firm). 

Tabela 2 

Częstotliwość korzystania z róŜnych internetowych źródeł informacji (w %) 

Źródło  
informacji 

Praktycznie 
zawsze gdy 

chcę coś 
kupić 

Często 
Raczej 
często 

Przeciętnie 
Raczej 
rzadko 

Rzadko Nigdy 

Strony www 
firm 

18,42 36,26 16,94 15,75 4,90 5,50 2,23 

Strony sklepów 
internetowych 

18,72 35,22 17,53 17,53 4,46 4,01 2,53 

Porównywarki 
cenowe 

16,94 30,16 14,56 17,09 6,98 9,81 4,46 

Reklamy inter-
netowe 

1,78 3,42 4,31 16,20 17,53 30,91 25,85 

Blogi 2,08 5,50 3,71 15,60 13,08 24,81 35,22 
Fora dyskusyjne 6,84 14,71 14,12 22,29 11,89 16,79 13,37 
Portale społecz-
nościowe 

4,16 16,34 10,10 17,98 13,82 15,30 22,29 

Oceny/recenzje 
internautów 

16,94 28,53 17,09 19,32 6,69 7,28 4,16 

Źródło: badania własne. 

NajwyŜej pod względem przydatności przez respondentów ocenione zostały 
jednak porównywarki cenowe – aŜ 78,3% osób uznało je za bardzo przydatne 
i raczej przydatne (co warto zauwaŜyć, tylko w przypadku porównywarek 
cenowych przewaŜała zdecydowana opinia o ich duŜej przydatności – 
w przypadku stron www przedsiębiorstw i sklepów internetowych przewaŜała 
opinia, Ŝe są one raczej przydatne). Porównywarki cenowe oceniane pod kątem 
wiarygodności plasują się pomiędzy stronami internetowymi przedsiębiorstw 
i sklepów internetowych – 69,09% ankietowanych osób uznało je za bardzo 
wiarygodne i raczej wiarygodne, jednak w przypadku wiarygodności opinie 
uŜytkowników juŜ nie były tak zdecydowane jak w przypadku przydatności 
tego źródła informacji (ocena raczej wiarygodne pojawiała się prawie 3,7 razy 
częściej od zdecydowanej oceny bardzo wiarygodne). 
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Tabela 3 

Ocena przydatności róŜnych internetowych źródeł informacji (w %) 

Źródło informacji 
Bardzo 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Średnio 

przydatne 
Mało 

przydatne 
Nieprzydatne 

Strony www firm 32,24 45,32 16,49 4,90 1,04 
Strony sklepów 
internetowych 

24,22 51,56 18,31 4,61 1,49 

Porównywarki 
cenowe 

41,60 36,70 12,63 6,98 2,08 

Reklamy interne-
towe 

2,82 7,43 23,77 41,31 24,67 

Blogi 4,01 14,86 23,77 31,65 25,71 
Fora dyskusyjne 17,98 32,39 24,67 14,86 10,10 
Portale społecz-
nościowe 

7,73 19,02 28,38 26,30 18,57 

Oceny/recenzje 
internautów 

31,65 36,55 20,65 7,58 3,57 

Źródło: badania własne. 

Niewiele mniejszą popularnością od porównywarek cenowych cieszą się 
opinie i recenzje zamieszczane przez internautów – 45,47% respondentów za-
deklarowało, Ŝe często i bardzo często korzysta z nich, szukając informacji 
w internecie. Oceny internautów są jednak postrzegane przez respondentów 
jako mniej przydatne (68,2% respondentów oceniło je jako przydatne i raczej 
przydatne) oraz mniej wiarygodne (52% respondentów uznało je za bardzo 
i raczej wiarygodne, jednak zdecydowanie przewaŜała opinia, Ŝe są raczej wia-
rygodne). Zdecydowanie rzadziej respondenci podczas poszukiwania informacji 
wykorzystują fora dyskusyjne i portale społecznościowe – w przypadku tych 
pierwszych tylko 23,18 ankietowanych zadeklarowało ich uŜycie. Portale spo-
łecznościowe jako często wykorzystywane źródła informacji o produktach 
wskazało tylko 20,5% respondentów. Pomimo zbliŜonego poziomu wykorzy-
stania, oba te źródła informacji róŜnią się od siebie pod względem postrzeganej 
ich przydatności i wiarygodności. RóŜnica ta wypada zdecydowanie na korzyść 
forów dyskusyjnych – aŜ 50,37% respondentów uwaŜa je za bardzo przydatne 
lub raczej przydatne (w przypadku portali społecznościowych podobne opinie 
wyraŜa tylko 26,75% ankietowanych) oraz 38,78% respondentów ocenia je jako 
bardzo wiarygodne lub raczej wiarygodne (w porównaniu do 23,33% ankieto-
wanych w przypadku portali społecznościowych). 
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Tabela 4 

Ocena wiarygodności róŜnych internetowych źródeł informacji (w %) 

Źródło informacji 
Bardzo 

wiarygodne 
Raczej 

wiarygodne 
Średnio 

wiarygodne 
Mało wia-
rygodne 

Niewiarygodne 

Strony www firm 16,64 57,95 19,02 4,46 1,93 
Strony sklepów 
internetowych 

6,98 58,40 29,12 4,46 1,04 

Porównywarki 
cenowe 

14,71 54,38 24,07 5,50 1,34 

Reklamy interne-
towe 

0,74 8,17 28,68 38,34 24,07 

Blogi 1,49 16,79 35,51 31,95 14,26 
Fora dyskusyjne 7,58 31,20 34,77 19,32 7,13 
Portale społeczno-
ściowe 

2,23 21,10 36,55 27,49 12,63 

Oceny/recenzje 
internautów 

12,33 39,67 33,58 10,40 4,01 

Źródło: badania własne. 

Najgorzej, zarówno pod względem częstotliwości wykorzystania, jak i oce-
nianej przydatności i wiarygodności, wypadają blogi i reklamy internetowe. 
Niespełna 10% spośród ankietowanych internautów podczas poszukiwania 
w internecie informacji na temat produktów decyduje się na częste korzystanie 
z tego rodzaju źródeł informacji. W przypadku blogów 7,58% respondentów 
deklarowało częste uŜycie tego źródła informacji. Co zaskakujące, prawie dwu-
krotnie większa liczba uŜytkowników ocenia blogi jako przydatne i wiarygodne 
(odpowiednio 18,87% i 18,28% ankietowanych). Podobną zaleŜność moŜna 
zaobserwować równieŜ w przypadku reklam internetowych – niewielka liczba 
osób deklaruje częste korzystanie z informacji w nich zawartych (5,2% ankie-
towanych), a mimo to zdecydowanie więcej ankietowanych uznało reklamy za 
przydatne (9,71% respondentów) i wiarygodne (8,91% respondentów).  

Jedynie co czwarty respondent (24,96% spośród ankietowanych) wykorzy-
stujący internetowe źródła informacji deklaruje zamieszczanie swoich komenta-
rzy i uwag dotyczących dóbr i usług w internecie dla potrzeb innych konsumen-
tów. Szczegółowe wyniki dotyczące najpopularniejszych miejsc zamieszczania 
informacji o zakupionym towarze lub usłudze przedstawiono na rysunku 5 (re-
spondenci mieli moŜliwość zaznaczenia maksymalnie 3 odpowiedzi; bardzo 
rzadkim przypadkiem było wybranie tylko jednej odpowiedzi, zazwyczaj – 
jeŜeli ktoś dzielił się swoimi opiniami na temat produktu, robił to co najmniej  
w dwóch róŜnych miejscach). Najpopularniejszym miejscem, w którym respon-
denci zostawiają komentarze, są strony www sklepów internetowych (95 re-
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spondentów) oraz fora dyskusyjne (72 respondentów). Najrzadziej informacje 
o dobrach i usługach są zamieszczane na blogach (16 osób) oraz w komenta-
rzach na Allegro (4 spośród odpowiedzi wpisanych w rubryce inne).  
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Rys. 5. Miejsca pozostawiania informacji w internecie o zakupionych towarach lub usługach 

Źródło: badania własne 

Z powodu ciągle zwiększającej się ilości informacji zamieszczanych w in-
ternecie, problemów związanych ze znalezieniem konkretnej informacji po-
trzebnej w danym momencie konsumentowi, trudności oceny jakości i wiary-
godności informacji – respondenci zostali równie zapytani, czy kiedykolwiek 
informacje wyszukane w internecie, zamiast ułatwić podjęcie decyzji o zakupie 
produktu, tę decyzję utrudniły. Prawie jedna trzecia respondentów (32,84%) 
odpowiedziała na to pytanie twierdząco, tłumacząc swój problem zbyt duŜą 
ilością informacji, przekłamaniem informacji lub ich wzajemną sprzecznością. 
W tabeli 5 przedstawiono kilka opinii tłumaczących powody zwiększenia po-
ziomu trudności przy podjęciu decyzji o zakupie danego towaru lub usługi po 
skorzystaniu z internetowych źródeł informacji. 

Tabela 5 

Wybrane opinie tłumaczące, dlaczego wyszukane informacja utrudniły podjęcie decyzji o zakupie 
towaru lub usługi 

Lp. Dlaczego wyszukane informacje utrudniły Panu/Pani podjęcie decyzji  
o zakupie? 

1. Informacje na temat tego samego produktu były róŜne w zaleŜności od źródła 
ich pochodzenia, co podaje w wątpliwość ich wiarygodność 

2. Szum informacyjny, niedokładne informacje, które wprowadzały w błąd 
3 Jedne osoby są zachwycone produktem, a drugie są bardzo negatywnie do 

niego nastawione − to utrudniło podjęcie decyzji 
4. Często recenzje róŜnych produktów są pisane przez internautów w taki sposób, 

Ŝe zaczynam się zastanawiać nad jego zakupem 
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5. Opinie pozytywne i negatywne kształtowały się na poziomie 50/50% 
6. PoniewaŜ informacje uzyskane w internecie były sprzeczne z opinią o produk-

cie uzyskaną metodą tradycyjną 
7. Natłok informacji spowodował, Ŝe straciłam chęć szukania dalej. Przeszkadza 

mi równieŜ, Ŝe na forach internetowych pojawiają się wyłącznie negatywne 
opinie często nie mające nic wspólnego z opisywanym produktem 

8. Znalazłam więcej informacji o produkcie, przez co musiałam ponownie prze-
analizować jego zakup 

9. Zbyt duŜy wybór pomiędzy konkurencyjnymi produktami. Zbyt wiele informa-
cji i opisanych cech 

Źródło: badania własne. 

Podsumowanie 

Podsumowując przedstawione wyniki badań, naleŜy zwrócić uwagę na kil-
ka faktów związanych z wykorzystywaniem internetowych źródeł informacji 
w podejmowaniu decyzji nabywczych konsumentów. Internauci najczęściej 
poszukują informacji dotyczących cen dóbr i usług, których zakupem są zainte-
resowani, lub szczegółowego opisu cech danego produktu. Dopiero w dalszej 
kolejności interesują się rankingami produktów lub opiniami innych internau-
tów na temat danego dobra i usługi. Najbardziej popularne internetowe źródła 
informacji to strony www przedsiębiorstw i sklepów internetowych oraz po-
równywarki cenowe. Te źródła informacji są postrzegane przez konsumentów 
równieŜ jako najbardziej przydatne i najbardziej wiarygodne. Najmniej popu-
larne i najgorzej oceniane pod względem zarówno wiarygodności, jak i przy-
datności są blogi i reklamy internetowe. Stosunkowo niewielka liczba osób 
poszukujących w internecie informacji na temat produktów sama zamieszcza 
swoje opinie o zakupionych przez siebie dobrach. Problemy z wyszukaniem 
i często niską jakością zamieszczanych informacji w wielu przypadkach mogą 
utrudniać podjęcie decyzji o zakupie danego towaru lub usługi. Autorka zazna-
cza, Ŝe przeprowadzone i opisane przez nią badanie nie moŜe być traktowane 
jako w pełni wyczerpujące temat wykorzystywania przez konsumentów interne-
towych źródeł informacji, a co najwyŜej moŜe wyznaczać kierunki dalszych 
badań.  
 
INTERNET AS SOURCE OF INFORMATION IN BUYERS’ DECISI ON 

– RESEARCH OVERVIEW  
 

Summary 
 

The paper presents an overview of results of research concerning internet as source of infor-
mation in process of making consumer decisions. Research was conducted with use of internet-
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based survey and attempted to measure, among others: most often seek information, most popular 
sources of information, the evaluation of usefulness and credibility of particular internet sources 
of information, problems with information overflow and difficulties in making the decision of 
purchasing a product.  
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RELACJA CENA–JAKO ŚĆ W WYBORACH  
KONSUMENCKICH. DYSKUSJA OGRANICZE Ń  

MODELU BADAWCZEGO 
 
 
 
Streszczenie 

Zachowania konsumenckie to jeden z najwaŜniejszych procesów regulujących funkcjonowa-
nie mechanizmów wolnego rynku. Procesy te od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania 
badaczy. Zachowania konsumenckie opisuje wiele modeli. Wydaje się jednak, Ŝe wciąŜ istnieją 
pytania, które nie znalazły jednoznacznej odpowiedzi. NaleŜy do nich problem relacji „cena–
jakość” w ostatecznym momencie wyboru zakupowego. W artykule przedstawiono dyskusję nad 
tym zagadnieniem, szczególnie problemem redukcji innych determinantów zakupowych do pro-
stego dylematu: „jakość–cena”. Przedstawiono teŜ trzy proste modele ilustrujące teoretyczne 
mechanizmy takiej relacji. Treści zaprezentowane w artykule stanowią fragment szerszych roz-
waŜań zmierzających do konstrukcji uŜytecznego modelu badawczego zachowań konsumenckich, 
który będzie wykorzystany w projekcie badawczym. 

Słowa kluczowe: konsument, relacja jakość-cena, wybory konsumentów 

Wprowadzenie 

Konsument to kluczowy element rynku i, niezaleŜnie od przyjętej jego defi-
nicji, to właśnie ten czynnik jest generatorem popytu na dobra konsumpcyjne. 
Istnienie takiego popytu w ogóle umoŜliwia funkcjonowanie rynków, takŜe 
duŜej części tych oferujących dobra inwestycyjne, zaś wskaźnik nastrojów kon-
sumentów, opisujący ich skłonność do realizacji zakupów, naleŜy do podsta-
wowych wskaźników makroekonomicznych2. E. Łętowska, autorka najczęściej 

                                                 
1 r.maik@pollub.pl. 
2 D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 49. 
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przytaczanej definicji konsumenta, widzi go takŜe jako końcowe ogniwo całego 
procesu ekonomicznego nadającego sens produkcji i dystrybucji dóbr3. 

Znaczenie konsumenta w praktyce funkcjonowania biznesu było zauwaŜane 
od bardzo dawna, takŜe nauki ekonomiczne dość wcześnie wykazały zaintere-
sowanie konsumentem (nawet jeśli definiowany był inaczej niŜ obecnie)4. Do-
piero jednak zastosowanie instrumentarium nauk psychologicznych pozwoliło 
w pełni rozwinąć naukę o zachowaniach konsumenckich. W ramach obszernego 
dorobku tej nauki, przez ostatnie 30–40 lat podejmowano próby identyfikacji 
rzeczywistych zachowań konsumenckich prezentowanych na rynkach, poszuku-
jąc jednolitych ich wzorców. Powstało wiele modeli5 strukturalizujących za-
chowania konsumenckie – większość tworzono w oparciu o badania empirycz-
ne, zazwyczaj realizowane z określonego punktu widzenia – w oparciu o prze-
konanie, Ŝe istnieje jeden lub więcej mechanizmów, które są w stanie zdomi-
nować zachowania zakupowe konsumenta. Niektóre z tych modeli poszukują 
głównych prawidłowości w samej osobie decydenta, badając mechanizmy jego 
percepcji i przetwarzania informacji na uŜyteczne wskazówki zakupowe, jedno-
cześnie sugerując decydujący udział osobowości i intelektu konsumenta 
w przygotowaniu go do aktu samego zakupu, jak teŜ w tzw. refleksji pozaku-
powej.  

To waŜny i niezwykle interesujący obszar badań nad zachowaniami konsu-
menckimi, jednak tak konstruowane modele, zakładające zazwyczaj istnienie 
daleko idących prawidłowości w psychice konsumentów, prowadzą niejedno-
krotnie do uproszczonych wniosków. Niebezpieczna jest tu skłonność do kre-
owania wizerunku konsumenta jako swoistej „maszyny zakupowej”, która pro-
stymi zachowaniami odpowiada na skomplikowane bodźce. NaleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe podejście to, w duŜej mierze realizowane w ramach psychologii 
konsumenta, zaowocowało wieloma wskazaniami praktycznymi, wykorzysty-
wanymi obecnie powszechnie w praktyce marketingowej6. Konstrukcja komu-
nikatów reklamowych, ekspozycja produktów w sklepach, niektóre techniki 
sprzedaŜy – opierają się przecieŜ o zbadane własności działania psychiki ludz-
kiej w sytuacjach związanych z zakupem dóbr. 

                                                 
3 E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2001, s. 83. 
4 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 18–31. 
5 A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wyd. Branta, Byd-

goszcz 1998, s. 19–66. 
6 Np. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku: zachowania, modele, aplikacje, Difin, War-

szawa 2005, s. 157–238. 
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Wśród innych nurtów badania zachowań konsumenckich, oprócz kierunku 
behawioralnego, na uwagę zasługuje nurt decyzyjny7, który (w uproszczeniu) 
skupia swoją uwagę na „procesowości” zachowań konsumenckich – wskazując, 
Ŝe mamy w ich przypadku do czynienia z realnym procesem decyzyjnym, któ-
rego strukturę i uwarunkowania poznano i opisano w naukach o zarządzaniu. 
Konsument w takim ujęciu to niezawisły decydent, który, postępując racjonal-
nie, przestrzega (świadomie lub nie) zasad metodologicznej racjonalności decy-
zyjnej. Podstawowa konsekwencja takiego podejścia to silna ekspozycja etapo-
wości procesu zachowań konsumenckich, wskazanie na kapitalne znaczenie 
informacji oraz kluczowe pytanie o determinanty wyboru. Te ostatnie wydają 
się wysuwać na plan pierwszy, gdyŜ kaŜdy decydent, wybierając pomiędzy 
skończoną liczbą wariantów pozwalających osiągnąć cel, ostateczną decyzję 
podejmuje w oparciu o kryteria (czynniki decyzyjne, determinanty), które 
w jego przekonaniu (przetworzona informacja) najlepiej realizują funkcję celu 
(optymalizacja).  

Przedmiotem niniejszego artykułu nie jest jednak rekapitulacja dokonań na-
uki o zachowaniach konsumenckich, a tym bardziej dokonywanie przeglądu, 
systematyzacji, a juŜ szczególnie – oceny istniejących modeli opisujących te 
zachowania. Próba zwrócenia uwagi na wagę, istotę, a przede wszystkim na 
stopień komplikacji problematyki zachowań konsumenckich ma związek z dal-
szą przedstawioną treścią, a mianowicie z prezentacją fragmentu analiz i rozwa-
Ŝań modelowych prowadzonych w ramach zaprezentowanej powyŜej problema-
tyki, związanych z przygotowywaniem uŜytecznego modelu badawczego 
w zakresie identyfikacji i analizy oczekiwań konsumenckich. 

Istota problemu 

Istotą prezentowanych w artykule rozwaŜań jest klasyczny dylemat wybo-
rów konsumenckich, który moŜna określić dylematem „cena−jakość”. Nie ma 
tu miejsca, aby przedstawić genezę zainteresowania się tym problemem, pośród 
wielu przyczyn naleŜy jednak wskazać najwaŜniejszą. Obserwacje praktyki, 
szczególnie zaś zachowań konsumenckich na krajowym rynku, wskazują na 
spadek zainteresowania walorami jakościowymi nabywanych produktów na 
korzyść orientacji na ich jak najniŜszą cenę8. Wśród wielu obiektywnych czyn-

                                                 
7 G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2003, s. 53. 
8 Zjawisko to coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Zob. cykl artykułów w „Gazecie 

Wyborczej”, np. F. Furtak, Zbite ceny i ludzie, „Gazeta Wyborcza” z 7.09.2012. 
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ników, które zazwyczaj wymienia się w tym kontekście, za najwaŜniejsze uzna-
je się: 

− złą sytuację materialną krajowego konsumenta, 
− strategie dominujących na krajowym rynku sieci detalicznych, 
− niski poziom edukacji konsumenckiej polskiego społeczeństwa. 
Podejmując ograniczoną i krótką polemikę z wymienionymi wyŜej czynni-

kami – naleŜy jednak stwierdzić, Ŝe: po pierwsze, orientacja na jakość, czyli na 
potencjalną korzyść z kupowanego produktu, jest tym bardziej racjonalna, im 
bardziej ograniczonymi środkami dysponuje nabywca; po drugie zaś, w ofer-
tach wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych obecne są w wielu przy-
padkach takŜe produkty z klas wyŜszych, obiecujących wyŜszy lub nawet wy-
soki poziom potencjalnych walorów dla konsumenta.  

Problem potencjalnej orientacji na cenę krajowego konsumenta zdaje się 
jeszcze bardziej widoczny, jeśli spośród wielu teorii i modeli podejmujących 
próbę wyjaśniania i strukturalizacji zachowań konsumenta (jedynie zasygnali-
zowanych we wprowadzeniu artykułu) – jako punkt wyjścia dalszych rozwaŜań 
wybrać podejście decyzyjne.  

Według tego podejścia konsument, jako racjonalny decydent, w pierwszej 
kolejności powinien traktować jakość dóbr i usług jako główny lub przynajm-
niej znaczący czynnik optymalizujący wybory zakupowe. Jakość jest źródłem 
zaspokajania jego potrzeb funkcjonalnych, ale często takŜe indywidualnych, 
związanych z danym produktem9. Dla konsumenta jakość produktów na rynku 
powinna być celem priorytetowym. Warto przytoczyć tu prostą i czytelną defi-
nicję ze starej normy ISO 8402: „Jakość to ogół cech i właściwości wyrobu lub 
usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzo-
nych i przewidywanych potrzeb klienta”10. Jeśli konsument to podmiot, który 
ma potrzeby konsumpcyjne i zaspokaja je (redukuje) poprzez akty dokonywania 
zakupów, to sam fakt zdeterminowania zakupu chęcią zaspokojenia potrzeby 
kieruje uwagę konsumenta w stronę walorów, właściwości, cech uŜytkowych 
itp. reprezentowanych przez dany towar lub usługę.  

Orientacja na jakość dóbr i usług jako główny czynnik konkurencyjności 
stała się od lat 90. obiegowym aksjomatem zarządzania, powszechnie propago-
wanym, przede wszystkim przez popularyzatorów, szkoleniowców i dydakty-

                                                 
9 M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s. 18–26. 
10 PN-ISO 8402:1996 − Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości – Terminologia (wycofana 

i obecnie zastąpiona przez PN-EN ISO 9000:2006 – Systemy zarządzania jakością. Podstawy 
i terminologia), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1996. 
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ków. M.E. Porter wskazał juŜ w 1980 roku na jakość jako podstawowy instru-
ment konkurowania, co na wiele lat zainspirowało wielu teoretyków i prakty-
ków biznesu11. Koncepcja TQM, która od początku lat 90. XX wieku odcisnęła 
trwałe piętno zarówno na teorii akademickiej, jak teŜ na praktyce współczesne-
go biznesu, „orientację na jakość” oraz „orientację na klienta” ustanowiła po-
wszechnie akceptowanymi aksjomatami, pozostawiając je na wiele lat poza 
wszelką dyskusją. Pojawienie się przesłanek o „powrocie” ceny jako decydują-
cego czynnika wyborów konsumenckich skłania do ponownego zadania pod-
stawowego pytania: „jakość czy cena?”. Jeśli rzeczywiście konsument w kraju 
jako swoje główne kryterium decyzyjne przyjął cenę produktu, to – po pierwsze 
– nie wywiera juŜ poprzez swe wybory wystarczającego, projakościowego naci-
sku na producentów; po drugie zaś – jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeby 
konsumpcyjnej przestało być dla niego priorytetem. Taki konsument godziłby 
się konsumować „byle co, jeśli jest tanio”. Czy podobne zjawisko obserwuje się 
obecnie na polskim rynku!? JeŜeli wielu konsumentów odrzuca jakość jako 
kryterium wyboru zakupowego, oznaczać to moŜe, Ŝe na rynku zachodzą nowe 
procesy, wymagające zbadania.  

Aby zmierzyć się z tak sformułowanym problemem, naleŜałoby więc sfor-
mułować roboczą tezę, jednoznacznie wskazującą na kierunek konstruowania 
modelu badawczego będącego przedmiotem tych rozwaŜań. Przyjęto zatem 
następującą tezę: „na krajowym rynku, szczególnie w zakresie produktów 
z grupy FMCG, ale takŜe dla wielu waŜnych usług, aksjomat o wielkiej wadze 
jakości, zarówno w wyborach konsumenckich, jak teŜ w realnych strategiach 
stosowanych przez organizacje, które te potrzeby zaspakajają − praktycznie 
przestał mieć istotne znaczenie”. Druga część zaprezentowanej tezy, z uwagi na 
temat artykułu, jak teŜ na ograniczoną jego objętość, zostanie w dalszych roz-
waŜaniach pominięta. 

NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe obserwacja rynków UE, rosnąca rola Chin 
w światowej wymianie gospodarczej, procesy globalizacji i wiąŜące się z nimi 
problemy konsumentów wskazują, Ŝe zjawisko to moŜe mieć nie tylko lokalny, 
polski charakter – jednakŜe bez trudnych, kosztownych i długotrwałych badań, 
realizowanych przez wiele ośrodków naukowych na świecie, jakiekolwiek zde-
cydowane twierdzenia w tym zakresie są zdecydowanie przedwczesne.  

 
 

                                                 
11 M.E. Porter. Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992, s. 50−56. 
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Trudności w stworzeniu modelu badawczego 

Przedstawiona powyŜej istota problemu, to jest odpowiedź na pytanie, czy 
cena jest decydującym czynnikiem w wyborach zakupowych polskiego konsu-
menta, pozornie wydaje się prosta. NaleŜy sprawdzić, czy w swoich wyborach 
konsumenckich dla wybranych grup produktów zaliczanych do grupy FMCG 
polscy konsumenci mają skłonność do wybierania produktów o niskiej (najniŜ-
szej) cenie bez głębszej refleksji nad ich zazwyczaj niepełnymi walorami jako-
ściowymi.  

Konstrukcja prostego modelu badawczego opartego o tak sformułowane 
zadanie badawcze okazuje się jednak trudna. Wnikliwa analiza uwarunkowań 
stosowanych kryteriów wyborów konsumenckich, czyli tej krótkiej, najwaŜniej-
szej chwili refleksji lub zastanowienia poprzedzającej sam akt zakupu (włoŜenia 
konkretnego produktu do koszyka), zwraca uwagę na fakt, Ŝe konsument nie 
jest bytem wyizolowanym; on i jego doświadczenie konsumenckie podlegają 
wielorakim wpływom, jego przekonania i wartości, którymi się kieruje, są 
zmienne w czasie, ale takŜe zmieniają się wobec róŜnorodności produktów 
i w ramach konkretnej sytuacji zakupowej12.  

Warto takŜe podkreślić, Ŝe wielość teoretycznych modeli opisujących za-
chowania konsumenckie wynika z niejednoznaczności zachowań człowieka 
w ogóle. Modeli tych jest wiele, bowiem kaŜdy badacz tej niezwykle ciekawej 
problematyki widzi niedoskonałości modeli poprzednich. Większość z nich jest 
bowiem obarczona koniecznością uproszczenia, generalizacji czy teŜ jednowy-
miarowości. Próba uwzględnienia wszystkich moŜliwych sytuacji i zachowań 
prowadzi do nadmiernej komplikacji, a co za tym idzie – do wieloczynnikowo-
ści i wieloaspektowości opisywanego zjawiska. Inaczej przecieŜ kupuje się 
skarpetki, inaczej chleb, a jeszcze inaczej samochód (a to tylko zmiana produk-
tu). Próba ujęcia w jednym modelu tych trzech róŜnych zachowań konsumenta 
musi prowadzić albo do nadmiernego uogólnienia, albo do zbytniej szczegóło-
wości. Modele ogólne zwykle nie wyjaśniają niczego, sygnalizując jedynie 
samą strukturę problemu. Modele szczegółowe problem przesłaniają, zaciem-
niając obraz koniecznością uwzględniania duŜej liczby czynników. W skrajnych 
przypadkach obydwa typy modeli, tj. ogólny i szczegółowy, mają podobnie 
niską uŜyteczność w projektowaniu badań empirycznych, ale przede wszystkim 
skąpą wartość poznawczą. 

                                                 
12 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, 

Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 10. 
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Wracając do omawianego problemu „cena–jakość”, naleŜy stwierdzić, Ŝe 
nawet stosując podejście decyzyjne w opisie procesu zachowań konsumenckich 
i uwzględniając jedynie moment wyboru konkretnego produktu przez konsu-
menta−decydenta, nasuwa się konieczność uwzględnienia tych wszystkich 
czynników, które wykreowały decydenta zakupowego. W literaturze przedmio-
tu zwykło się je określać mianem determinantów zachowań konsumenckich. 
Identyfikuje się je zazwyczaj w czterech podstawowych obszarach13: osobowo-
ściowym (psychologicznym), ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Licz-
ba pojedynczych determinantów wywodzących się z tych obszarów moŜe być 
naprawdę duŜa. Zaś przecieŜ wszystkie one, choć zapewne nie w równym stop-
niu, kształtują postawy konsumenckie, doświadczenie konsumenckie czy wie-
dzę konsumencką. Jakaś kombinacja tych pojedynczych determinantów stoi za 
kaŜdym aktem zakupu kaŜdego konsumenta. Pułapka wieloczynnikowości 
i nadmiernej szczegółowości przy konstrukcji teoretycznego modelu wydaje się 
oczywista.  

Próba redukcji załoŜeń modelu do relacji jakość−−−−cena 

Jak juŜ powyŜej wspomniano, determinanty zachowań konsumenckich 
kreują konsumenta, jego wraŜliwość, skłonność do przyjmowania i powtarzania 
określonych postaw. NaleŜy podkreślić, Ŝe modelowanie sytuacji zakupowej 
związanej z dokonaniem zakupu jednego, konkretnego produktu dotyczy tylko 
fragmentu całego procesu zachowań konsumenckich. To waŜny moment,  
w którym następuje nie tylko akt wolnego wyboru produktu spośród oferowa-
nych w danych warunkach, ale takŜe to w tym momencie generowany jest przy-
chód dla producenta i pośredników istniejących w danym łańcuchu dystrybu-
cyjnym. Dlaczego konsument kupił określony produkt?  

Związek determinantów zachowań konsumenckich z samym dokonaniem 
wyboru produktu dla konkretnego konsumenta jest oczywisty, załoŜyć jednak 
moŜna, Ŝe ich oddziaływanie jest podobne, jeśli nie identyczne, w wielu róŜ-
nych, powtarzających się sytuacjach zakupowych. To wciąŜ ten sam decydent, 
mający tę samą osobowość, pochodzący z określonego środowiska, posiadający 
to samo doświadczenie konsumenckie.  

Aby uwzględnić determinanty zachowań konsumenckich w modelu sytuacji 
zakupowej zredukowanym do relacji jakość–cena, naleŜy uczynić następujące 
załoŜenie: determinanty osobowościowe (psychologiczne), kulturowe i społecz-

                                                 
13 G. Światowy, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowa-

nia, PWE, Warszawa 2006, s. 28–168. 
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ne budują w konsumencie określoną wraŜliwość na jakość produktu, zaś deter-
minanty ekonomiczne wskazują na określoną wraŜliwość na cenę produktu. 
Zakłada się w ten sposób, Ŝe konsument w kaŜdej sytuacji zakupowej jest 
ukształtowany i ma swoje własne priorytety zarówno w zakresie ceny, jak 
i jakości. Jest to jednak uproszczenie – przecieŜ postawy konsumentów ewolu-
ują w czasie, priorytety ulegają zmianie, np. wraz ze zmianą sytuacji ekono-
micznej, ale budując dwuelementowy model sytuacji zakupowej takich uprosz-
czeń nie da się uniknąć. 

Dalsza redukcja modelu sytuacji zakupowej wymaga określenia minimal-
nej, stałej liczby elementów kontrolowanych w badaniu empirycznym, które ją 
charakteryzują, poza ceną i jakością produktu. Wymienić tu naleŜy co najmniej: 

− informację o produkcie, którą dysponuje konsument, 
− miejsce zakupu, 
− rodzaj produktu, 
− sytuację materialną konsumenta w chwili zakupu. 
W świetle powyŜszych stwierdzeń naleŜy przyjąć, Ŝe dyskutowany dwu-

elementowy model sytuacji zakupowej, uwzględniający relację jakość−cena, 
będzie umoŜliwiał przeprowadzenie badań (doświadczeń, eksperymentów), 
które dostarczą uŜytecznych danych do analizy, jeŜeli: 

− dokona się trafnego wyboru produktu (produktów) do badań – produkt 
powinien być stosunkowo prosty, tradycyjny, częstego zakupu, zaś do-
stępna oferta rynkowa powinna być wyraźnie zróŜnicowana pod wzglę-
dem ceny i klas jakości, 

− poszczególne produkty będą łatwo rozróŜnialne i identyfikowalne, 
− badanie będzie prowadzone w tym samym miejscu i warunkach, z taką 

samą ekspozycją produktów, 
− wiedza/informacja o produkcie powinna być ogólnodostępna, niewy-

magająca osobnych poszukiwań i studiów, mieszcząca się w zakresie 
przeciętnego doświadczenia konsumenckiego, 

− próba badawcza będzie jednorodna pod względem moŜliwości posiada-
nia podobnego doświadczenia konsumenckiego (np. wiek, wykształce-
nie) oraz sytuacji materialnej, 

− dla produktów wybranych do badania istnieje następująca zaleŜność: 
produkty wyŜszej jakości są droŜsze. 

Jakość produktu będzie rozumiana jako ogół cech produktu, niezaleŜnie od 
przyjętego stopnia szczegółowości ich analizy oraz od kryterium klasyfikacji, 
decydujących o spodziewanym przez konsumenta stopniu spełnienia jego ocze-
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kiwań formułowanych w stosunku do takich produktów. Wszystkie identyfiko-
wane ex ante przez konsumenta atrybuty produktu oraz jego opakowania, nawet 
te, które realnie nie istnieją, zaliczają się do szeroko pojmowanej jakości14.  

NaleŜy nadmienić, Ŝe postrzeganie jakości produktu i związany z nią sto-
pień satysfakcji ma wymiar subiektywny i wiąŜe się bezpośrednio z kategorią 
oczekiwań konsumenckich. Niskie oczekiwania mogą być zaspokajane przez 
produkty o niskiej jakości, co będzie skutkować stosunkowo wysokim pozio-
mem satysfakcji. Wszystko to dzieje się juŜ po zakupie produktu i nie wpływa 
na omawiany model. Chodzi zaś o zbadanie sytuacji, czy konsument identyfiku-
jąc więcej cech obiecujących wyŜszą jakość jest skłonny pozyskać ją nawet za 

wyŜszą cenę. MoŜliwe sytuacje zakupowe w relacji jakość−cena zaprezentowa-
no poniŜej. 

Relacja jakość−−−−cena w wyborach zakupowych 

Przy poczynionych powyŜej załoŜeniach relację jakość−cena w wyborach 
konsumenckich moŜna przedstawić w trzech skrajnych sytuacjach: 

− przypadek 1 – cena dominuje nad jakością, 
− przypadek 2 – jakość dominuje nad ceną, 
− przypadek 3 – brak jednoznacznej dominacji jednego z czynników. 
Wymienione trzy skrajne sytuacje przedstawiono poniŜej. 
Pierwszy przypadek występuje, gdy cena jest głównym determinantem za-

kupu. Na rysunku 1 zilustrowano taką właśnie sytuację, w której konsument 
w momencie podejmowania decyzji zakupowej jako główny czynnik decyzyjny 
przyjmuje cenę produktu. Mając do wyboru kilka róŜnych produktów zaspoka-
jających tę samą grupę potrzeb, konsument wybiera najtańszy. Jakość w tym 
przypadku ma znaczenie drugorzędne. Nawet jeśli podczas podejmowania de-
cyzji zakupowej czynnik jakości się pojawia, ma on charakter czynnika reduku-
jącego oczekiwania (np. bez takich cech mogę się jakoś obejść), bądź utwier-
dzającego w przekonaniu o wyborze dokonanym pod wpływem atrakcyjnej 
ceny (np. to przecieŜ zupełnie dobry produkt). 

W tym przypadku cena jest pierwszym i głównym czynnikiem, który kon-
sument bierze pod uwagę, podejmując konkretną decyzje zakupową. W pierw-
szej kolejności mamy więc do czynienia z konsumentem, który raczej nie po-
strzega produktów przez pryzmat ich jakości – poszukuje zazwyczaj produktów 
najtańszych w danym asortymencie. 
                                                 

14 A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 18–25. 
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Rys. 1. Model zakupowy relacji jakość/cena z dominacją ceny 

Źródło: opracowanie własne. 

MoŜna zatem wskazać potencjalnie kilka grup konsumentów, na przykład: 
− konsumenci, którzy dysponują ograniczonymi środkami na zakup – po 

prostu poszukują najtańszego produktu, 
− konsumenci o ograniczonej świadomości konsumenckiej, którzy nie 

mają skłonności do róŜnicowania produktów, zakładający, Ŝe produkty 
legalnie dostępne w sklepach są „dobre”, więc „po co płacić więcej?” 
(masło to masło – kupię najtańsze, Ŝeby nie przepłacać), 

− „łowcy okazji” – konsumenci nastawieni na promocje cenowe – uwaŜa-
jący, Ŝe produkt w cenie promocyjnej to „dobry” produkt, wyjątkowo 
tylko dostępny po niŜszej cenie.  

W sytuacji modelowej, dla konsumentów posiadających jakiekolwiek mi-
nimalne nawet oczekiwania wobec walorów jakościowych nabywanego produk-
tu, znalezienie ceny, którą konsument uzna za atrakcyjną, prowadzić moŜe do: 

− zaniku wszystkich posiadanych oczekiwań jakościowych (staropolskie 
przysłowie o „darowanym koniu…” dobrze oddaje istotę tego zjawi-
ska), 

− świadomej rezygnacji z części oczekiwań jakościowych, z powodu 
atrakcyjnej ceny. 

Na rysunku 2 przedstawiono sytuację odwrotną niŜ poprzednia. Konsument 
w procesie podejmowania decyzji zakupowej kieruje się szeroko rozumianą 
jakością. Poszukuje produktu, który w jego mniemaniu najpełniej zaspokoi 
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określone potrzeby i w przypadku, gdy dany produkt nie jest wyposaŜony 
w poszukiwane cechy, nawet atrakcyjna cena nie jest w stanie skłonić konsu-
menta do jego zakupu. Co więcej, w pewnych warunkach (takŜe związanych  
z sytuacją materialną konsumenta) jest on w stanie zapłacić więcej niŜ wynosi 
przeciętna cena rynkowa, lub teŜ ponieść dodatkowe koszty zakupu (np. koszt 
poszukiwań produktu). 

Rys. 2. Model zakupowy relacji jakość/cena z dominacją jakości 

Źródło: opracowanie własne. 

W tym przypadku to jakość jest pierwszym i podstawowym czynnikiem 
wyboru, a raczej jej oczekiwanie. Konsument posiada wyraźnie sprecyzowane 
oczekiwania jakościowe wobec produktu, poszukując na półce sklepowej takie-
go, który w jego przekonaniu najpełniej te oczekiwania spełnia. Refleksja ce-
nowa ma znaczenie drugorzędne i jeśli występuje, dotyczy raczej cen nadmier-
nie wygórowanych. W tej grupie naleŜy oczekiwać: 

− konsumentów o ugruntowanej świadomości konsumenckiej, którzy czy-
tają etykiety, porównują produkty, są sceptycznie nastawieni do promo-
cji cenowych, 

− konsumentów lojalnych wobec marki, koneserów, poszukiwaczy okre-
ślonych wartości związanych z cechami produktów. 

Na rysunku 3 zilustrowano ostatnią omawianą sytuację, w której konsument 
„nie wkracza” w określoną sytuację zakupową z konkretnymi jakościowymi 
bądź cenowymi priorytetami decyzyjnymi – to sytuacja zrównowaŜonego wy-
boru. Priorytety te formułowane są kaŜdorazowo podczas dokonywania zakupu, 
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przy czym, w sytuacji modelowej, badana jest relacja konkretnej jakości do 
konkretnej ceny.  

 
Rys. 3. Model zakupowy relacji jakość/cena ze zrównowaŜonym wyborem 

Źródło: opracowanie własne. 

W tym przypadku konsumenci kaŜdorazowo w trakcie zakupu analizują re-
lację cena−jakość tak, aby uzyskać maksymalną korzyść z danego zakupu. Kon-
sumenci z tej grupy charakteryzują się racjonalnością w dokonywaniu wyborów 
konsumenckich, przy czym racjonalność ta ma charakter metodologiczny – to 
typowy przykład optymalizacyjny. W tej grupie konsumentów moŜna znaleźć 
takŜe osoby o skromnych dochodach – w takim przypadku postawa racjonalna 
w dokonywaniu zakupów jest wysoce uzasadniona, jak teŜ osoby zamoŜne, 
które zachowania optymalizujące potencjalną korzyć traktują jako naturalne. 
Zapewne równieŜ w tej grupie najczęściej nabywane są „produkty środka”, 
które za niewygórowaną cenę obiecują podstawowe walory jakościowe. 

Podsumowanie 

Przedstawione powyŜej przemyślenia stanowią część bardziej ogólnych 
rozwaŜań zmierzających do skonstruowania uŜytecznego narzędzia badawcze-
go, które pozwoli lepiej poznać zakupowe zachowania polskich konsumentów, 
przede wszystkim poszukując w nich nowych wzorców i prawidłowości. Bada-
nie preferencji konsumentów w zakresie relacji jakość−cena wydaje się jedną 
z naturalnych dróg postępowania.  

Celem artykułu było pokazanie z jednej strony skali trudności w badaniu tej 
problematyki juŜ na poziomie konstruowania modeli badawczych, z drugiej zaś, 
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szersza prezentacja konkretnych przemyśleń zrealizowanych na jednym z eta-
pów teoretycznej analizy problemu badawczego.  

NaleŜy takŜe wspomnieć, Ŝe zaprezentowane powyŜej rozwaŜania dopro-
wadziły do zaniechania konstrukcji planowanych badań w kierunku bezpośred-
niego rozstrzygnięcia dylematu „jakość−cena”. Pomimo dość szczegółowej 
analizy zagadnienia, konieczność dokonania zaprezentowanych redukcji, 
uproszczeń i załoŜeń stawiałaby uzyskane wyniki ewentualnych badań pod 
znakiem zapytania co do ich rzetelności i wiarygodności, a przede wszystkim 
utrudniałaby realizację samych badań. Nie jest wszakŜe wykluczone, Ŝe po po-
nownych przemyśleniach powrót do tej koncepcji będzie uzasadniony, zwłasz-
cza Ŝe obserwacja polskiego rynku dóbr konsumpcyjnych wskazuje na swoisty 
odwrót od „orientacji na jakość” nie tylko w wyborach konsumenckich czy 
w strategiach sieci detalicznych, ale takŜe u niektórych producentów. 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRICE AND QUALITY  

IN CONSUMERS’ PURCHASING DECISIONS. DISCUSSION  
OF A RESEARCH MODEL’S LIMITATIONS 

 
Summary 

 
Consumer behavior is the one of the most important processes regulating every open market. 

Aforementioned processes have been a subject of scientific studies for a great deal of time and 
there are several models describing buyer’s behavior in existence. Apparently, it appears that 
there are still several questions without any unambiguous answer, and the relationship between 
price and quality in the last stage of buying process still seems to be one of them. The paper dis-
cusses this issue, especially in terms of the reduction of different process’ determinants to those 
two mentioned above. Additionally, three simple, theoretical models of the relationship were 
introduced. The content of this paper is a part of a wider approach to build an applicable research 
model for evaluating consumer behavior, which will be employed in a planned research project.  
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Streszczenie  

Produkty luksusowe (produkty z kategorii premium) stały się obecnie bardziej dostępne 
i poŜądane. Konsumentów tych produktów róŜni wiele czynników, takich jak choćby wiek czy 
dochody, ale ich oczekiwania są podobne. Oferowana nabywcom wysoka jakość, cena i prestiŜ 
ciągle są wyznacznikami unikatowości i luksusu. W konsumpcji produktów luksusowych stał się 
istotny nie tylko sam produkt, ale równieŜ prowadzony styl Ŝycia. 

Słowa kluczowe: produkt luksusowy, konsument, wybór, styl Ŝycia 

Wprowadzenie 

Zachowanie konsumentów na rynku determinuje wiele róŜnych czynników, 
zarówno tych indywidualnych, związanych z samym konsumentem, jak i tych 
kształtowanych przez jego otoczenie. Wzrost poziomu wykształcenia, świado-
mość konsumentów wynikająca ze statusu społeczno-ekonomicznego, a w na-
stępstwie – aspiracje i prestiŜ związany z pewnymi zachowaniami konsumen-
tów, stanowią obecnie istotne czynniki oddziałujące na kształtowaniu się rynku. 
Według W. Derczyńskiego szczególne miejsce na rynku zajmują konsumenci 
korzystający z róŜnych ofert na rynku, nie wykazujący przy tym troski o środki 
finansowe2. Tego rodzaju konsumenci kupują, czego zapragną: rzeczy modne, 
w najlepszych sklepach, nie zwracając uwagi na to, czy juŜ takich produktów 

                                                 
1 j.newerli-guz@wpit.am.gdynia.pl. 
2 W. Derczyński, Postawy i zachowania konsumpcyjne, w: Nowe style zachowań, red. M. Gol-

ka, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 186. 
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nie posiadają, nie porównując cen; kupują rzeczy niepotrzebne, tu i teraz, coś, 
co moŜe im się przydać w przyszłości. 

W procesie konsumpcji bardzo istotny stał się prowadzony styl Ŝycia, wyra-
Ŝający aspiracje konsumentów i ich status społeczno-ekonomiczny. Styl Ŝycia 
(style of life, way of life) to specyficzny zespół codziennych zachowań określo-
nej zbiorowości ludzkiej, który jest wyrazem połoŜenia społecznego i umoŜli-
wia jej społeczną identyfikację. Styl Ŝycia to nie tylko zachowania ludzkie, lecz 
takŜe psychofizyczne mechanizmy będące podstawami tych zachowań, 
a zwłaszcza motywy, potrzeby, systemy wartości. Podstawowymi obszarami, 
w ramach których wyodrębnia się i róŜnicuje style Ŝycia, to: budŜet, czas, praca, 
konsumpcja dóbr materialnych, aktywność społeczno-polityczna, uczestnictwo 
w kulturze, formy współŜycia społecznego. PowyŜsza definicja stylu Ŝycia 
przedstawiona przez J. Altkorna i T. Kramera podkreśla identyfikację spo-
łeczną, którą umoŜliwia konkretny styl Ŝycia3. 

W styl Ŝycia współczesnych Polaków, szczególnie tych w dobrym połoŜe-
niu społeczno-ekonomicznym, wpisują się coraz bardziej zakupy okazyjne. 
W 2009 roku 52% badanych przez CBOS zakupiło coś atrakcyjnego, nieplano-
wanego, zaś 34% respondentów zrobiło to od „kilku” do „więcej” razy w ciągu 
badanego roku4. 

W przypadku produktu luksusowego coraz mniej decyzji zakupowych po-
dejmowanych jest w oparciu o rzeczywiste cechy produktu. DuŜy wpływ na 
zachowanie konsumenta  ma wartość dodana towarzysząca zakupowi – ładunek 
emocjonalny i to, co z nim się łączy: prestiŜ, pozycja społeczna, kreowanie 
własnego wizerunku.  

Istota produktu luksusowego 

W Słowniku języka polskiego moŜna odnaleźć rzeczownik „luksus” (łac. lu-
xus), który oznacza zbytek, przepych, wystawność, i przymiotnik „luksusowy” 
– zbytkowny, kosztowny, wystawny, wytworny, pełen przepychu, bardzo dro-
gi5. Produkt luksusowy moŜe być teŜ ekskluzywny – odgradzający się od oto-
czenia, niedopuszczający do siebie osób spoza pewnego kręgu. 

Produkty luksusowe są uznawane za dobra Veblena, gdyŜ często ich głów-
nym celem jest zaspokajanie potrzeb ostentacyjnej konsumpcji. Zaprzeczają one 
prawu podaŜy i popytu, gdyŜ wraz ze wzrostem ceny popyt na nie rośnie, stają 
                                                 

3 J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu, PWE , Warszawa 1998. 
4 B. Wciórka., Co zmieniło się w stylu Ŝycia Polaków w ostatnim dwudziestoleciu, Komunikat  

z badań CBOS, BS/19/2009, Warszawa 2009. 
5 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, doroszewski.pwn.pl. 
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się trudniej dostępne i bardziej prestiŜowe6. NaleŜy podkreślić, Ŝe produkty 
luksusowe o wysokiej jakości mają swoje substytuty o niŜszej jakości. 

T. Sikora dzieli luksus na niedostępny, który dotyczy produktów unikato-
wych, pośredni – odnoszący się do reprodukcji i krótkich serii, oraz dostępny –
dotyczący produkcji seryjnej7. Seryjność produkcji powoduje wzrost dostępno-
ści produktu, przez co przestaje on być postrzegany jako luksusowy, szczegól-
nie wśród konsumentów.  

Z definicją luksusu nieodmiennie kojarzy się przepych, zbytek, wystaw-
ność, a dobra luksusowe to dobra zbędne, bardzo kosztowne, które nabywane są 
wskutek ulegania ludzkim słabościom. Decyzjom o ich zakupie nieodmiennie 
towarzyszą emocje, ekstrawagancja i manifestacja pozycji społecznej8. 

Dobrami luksusowymi najbardziej rozpoznawanymi są samochody, najczę-
ściej jednak kupowane są przedmioty codziennego uŜytku: markowa odzieŜ, 
akcesoria, kosmetyki i produkty Ŝywnościowe. Obecnie dobrem luksusowym 
staje się takŜe niematerialne zadowolenie z obcowania z kulturą i sztuką, speł-
nianie marzeń, przebywanie w wybranym towarzystwie.  

Czynniki warunkuj ące postrzeganie produktu za luksusowy 

Wśród czynników determinujących uznanie produktu za luksusowy naj-
waŜniejszymi są: wysoka jakość, a co za tym idzie – wysoka cena, następnie 
unikatowość, niepowtarzalność, przeznaczenie tylko dla „wybranych” i na koń-
cu stworzenie więzi z kupującym. 

Indywidualne postrzeganie luksusu jest wynikiem wzajemnego oddziały-
wania na siebie czynników afektywnych – emocji, kognitywnych – wiedzy, 
i behawioralnych – czyli skłonności do działania wobec danego przedmiotu 
postawy9. Dlatego teŜ właśnie emocje konsumenta mogą w duŜym stopniu de-
cydować o luksusowych charakterze produktu.  

Jak wynika z badań KPMG, prawie 90% badanych produkt luksusowy 
utoŜsamiało z wysoką jakością. Kolejnymi waŜnymi wyróŜnikami dóbr luksu-
sowych były: prestiŜ (61%), wysoka cena (53%) oraz rozpoznawalność marki 
(44%). Osoby o niŜszych dochodach częściej wskazywały na wysoką jakość 

                                                 
6 J. Newerli-Guz, Produkty kosmetyczne jako produkty luksusowe, Zeszyty Naukowe Akademii 

Morskiej nr 72, Gdynia 2012, s. 46–51. 
7 T. Sikora, Pojęcie luksusu – definicje i cechy charakterystyczne, Zeszyty Naukowe Kolegium 

Gospodarki Światowej nr 12, Warszawa 2002, s. 137. 
8 H. Dziarska, Stać mnie na to – czyli o konsumpcji luksusowej, „Manager’s Life” 2010, nr 2, 

s. 30. 
9 T. Sikora, Postępowanie konsumentów dóbr luksusowych w Polsce – analiza eksploracyjna, 

„Marketing i Rynek” 2010, nr 9, s. 13–21. 
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i cenę. Badani o wysokich dochodach akcentowali aspekty niematerialne – roz-
poznawalność, tradycję i historię marki oraz reprezentowane przez nią warto-
ści10.  

Według J. Pietrzaka, kryterium wysokiej ceny jest najistotniejsze przy wy-
borze produktu luksusowego, tylko najzamoŜniejsi mogą sobie na niego pozwo-
lić. Dobro luksusowe to równieŜ najwyŜsze parametry jakościowe w zakresie 
materiałów, wzornictwa, jakości wykonania i wartości funkcjonalnych11. 

Postrzeganie dobra jako luksusowego moŜe być dokonywane przez pryzmat 
marki, która je reprezentuje. Marka w przypadku produktów luksusowych od-
grywa waŜną rolę w trakcie procesu zakupowego; decyduje o wyborze, ocenie 
atrakcyjności produktu i samym zakupie. Pozycjonowanie marki jako luksuso-
wej polega na przypisaniu jej odpowiednich atrybutów. Aby do tego doszło 
naleŜy najpierw stworzyć definicję marki, wyróŜnić ją spośród innych, pogłębić 
związek z celami nabywców oraz przygotować obronę przeciw ewentualnej 
reakcji konkurencji bądź odmiennym gustom konsumentów. Wizerunek marki 
ma odzwierciedlenie w lojalności konsumentów. Produkt markowy daje poczu-
cie zakupu dobra o stałych, ściśle określonych cechach oraz korzyściach wyni-
kających z jego nabycia. Lojalność wynika z utrwalenia działań, których doko-
nało przedsiębiorstwo w celu wykreowania wyobraŜenia konsumenta. Lojal-
ność wobec marki manifestuje się jako preferencje, postawa wobec niej podczas 
dokonywania zakupów. Odpowiednio wykreowany wizerunek marki i jego 
postrzeganie przez konsumenta moŜe stanowić podstawę uznawania propono-
wanych do sprzedaŜy dóbr za luksusowe12. 

Pozycję rynkową marki mogą charakteryzować róŜne składowe. Są to 
przede wszystkim składniki siły marki, tj. świadomość marki, prestiŜ, preferen-
cje konsumentów, postrzegana jakość i wartość, oraz wartość marki. W przy-
padku produktów luksusowych silna i statystycznie istotna korelacja wystąpiła 
pomiędzy miernikami nakładów reklamowych (wydatkami i udziale w wydat-
kach reklamowych danego sektora) a świadomością marki i priorytetem  
w świadomości klienta. Wśród wszystkich badanych produktów tylko dla luk-
susowych nie wystąpiła dodatnia korelacja pomiędzy nakładami a wartością  
i siłą marki. Dla produktów luksusowych brak równieŜ istotnej korelacji pomię-

                                                 
10 Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG, http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6 

d4956dd1ad284c77702573bc3841f55f101c7e1799fefe953ce49/rynek_dobr_luksusowych_w_pols
ce_on-line.pdf. 

11 J. Pietrzak, Luksusowe marki, „Gazeta Bankowa” z 8.12. 2006. 
12 H. Górska-Warsewicz, T. Pałaszewska-Reindl, Marka na rynku produktów Ŝywnościowych, 

Wyd. SGGW, Warszawa 2002. 
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dzy nakładami a lojalnością wobec marki13. Siła wizerunku marki jako luksu-
sowej nie jest związana z wielkością rynku ani wysokością obrotów przez nią 
osiąganych.  

Niewielka dostępność, tylko dla wybranych, przez lata warunkowała luksu-
sowy charakter produktu. Obecnie czynnik ten zdecydowanie stracił na warto-
ści. Postrzeganie produktu jako luksusowego zmieniło się w czasie, zwłaszcza 
Ŝe istnieje moŜliwość jego zakupu przez internet, a oferty sprzedaŜy pojawiają 
się równieŜ na stronach akceleratorów promocji. 

Konsumenci a wybór produktów luksusowych 

Dobra luksusowe, nie tracąc wymiaru materialnego, mają dodatkowo trzy 
funkcje symboliczne: funkcję ekspresji (prezentowania innym osobowości na-
bywcy), manifestacji kompetencji nabywcy (związanych m.in. z zakupem 
i spoŜyciem) i funkcję wyraŜania pozycji nabywcy14. Funkcje te determinują 
wybór produktów luksusowych. Wśród cech konsumenta warunkujących wybór 
produktów luksusowych (zatem równieŜ ich funkcji symbolicznych) znajdują 
się potrzeby, aspiracje i związane z tym emocje towarzyszące zakupom. 

Bardzo długo istniało przekonanie o segmentacji rynku produktów luksu-
sowych ze względu na wiek badanych, który jako zmienna róŜnicująca dzielił 
rynek na rynek młodych konsumentów i seniorów, ale – jak wynika z badań – 
wiek postrzegany przez konsumentów stał się bardziej istotny niŜ ten rzeczywi-
sty15. W przypadku młodych konsumentów istotnym czynnikiem wyboru pro-
duktów luksusowych są nowoczesne narzędzia komunikacji, istnienie produktu 
w sieci; zakup głównie związany jest z chęcią wyróŜnienia się, podkreślenia 
swojego stylu, nabywane są produkty modnych, konkretnych marek. Konsu-
menci starsi kierują się zaś przy wyborze walorami zdrowotnymi i jakością 
produktów, uznając je zarazem za te, bez których moŜna się obejść16. Młody, 

                                                 
13 G. Urbanek, Reklama a siła i wartość marki dla wybranych kategorii produktów, „Marketing 

i Rynek” 2012, nr 5, s.15–21. 
14 G. Wieswede, Konsumsoziologie – Eine vergessene Disziplin, w: Konzum: soziologische, 

ӧkonomishe und psychologische Perspektiven, D. Rosenkranz, Verlag Leske, Budrich, Opladen, 
2000, s. 49; Z. Kędzior, Postawy konsumentów wobec produktów luksusowych, w: Zarzadzanie 
produktem – wyzwania przyszłości, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Po-
znań 2006, s. 237–240. 

15 P.F. Bone, Idenyfying mature segments, „The Journal of Services Marketing” 1991, No. 5, 
za: K. Krot, E. Glinka, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościo-
wych, „Marketing i Rynek” 2011, nr 2, s. 23–28. 

16 J. Newerli-Guz, D. Długosz, Zachowanie młodych konsumentów i seniorów na rynku spo-
Ŝywczych produktów luksusowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, Pro-
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aktywny konsument – prosument za pomocą nowoczesnych narzędzi komuni-
kacji moŜe stać się najlepszą i bardzo wiarygodną reklamą wybranego produktu 
konkretnej marki. 

Zmiany zachowań konsumentów wymieniane przez K. Mazurek-Łopa-
cińską, takie jak świadome wykorzystanie czasu wolnego, wielokulturowość, 
integracja międzyludzka, stały się wyznacznikami stylu Ŝycia równieŜ starszych 
konsumentów, dla których wiek postrzegany jest inny od rzeczywistego17. 

A. Olejniczuk-Merta wśród zmian zachowań konsumentów wymienia do-
datkowo zainteresowania modą i rekreacją oraz komunikowanie się za pomocą 
wielu środków komunikacji, w tym nowoczesnych mediów18. 

Dochody róŜnicują podejście do zakupu produktów luksusowych. Po za-
spokojeniu potrzeb podstawowych pojawia się u klientów potrzeba Ŝycia na 
wyŜszym poziomie, wymagająca przemian jakościowych w konsumpcji. Nie 
zwiększa to liczby nabywanych produktów, ale powoduje kupowanie produk-
tów lepszych, a takŜe poszukiwanie produktów luksusowych19. Wraz z poprawą 
sytuacji ekonomicznej zmniejsza się jednorodność i unifikacja w zaspokajaniu 
potrzeb na rzecz róŜnorodności i spełnienia rosnących oczekiwań konsumen-
tów, zadośćuczynienia ich gustom i preferencjom20. 

Rynek produktów luksusowych wyróŜnia jednak to, Ŝe jest on stosunkowo 
stabilny, nie podlega wahaniom zaleŜnym od sytuacji ekonomicznej, gdyŜ de-
cyzje na nim podejmowane są częściej związane z emocjami nabywcy21. Wy-
datki na dobra luksusowe – w odróŜnieniu od innych – rosną szybciej niŜ do-
chody, przy czym nie istnieje wyraźne maksimum: popyt jest jedynie uzaleŜ-
niony od zamoŜności nabywcy22. Doradcy KPMG do osób kupujących dobra 
luksusowe zaliczają osoby bogate o dochodzie miesięcznym brutto powyŜej 
20 000 zł, osoby zamoŜne o dochodzie od 7100 do 20 000 zł oraz osoby aspiru-

                                                                                                                        
blemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2012, s. 223–232. 

17 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 
Warszawa 2003, s. 25–29. 

18 A. Olejniczuk- Merta, Kult młodości – moda czy długofalowa zmiana stylu Ŝycia, „Marketing 
i Rynek” 2012, nr 8, s. 2–8. 

19 I. Ostrowska, Potrzeby i aspiracje jako czynniki inspirujące zachowania nabywców, w: Za-
chowania nabywców, red. G. Rosa, J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2011, s. 41–66. 

20 A. Olejniczuk- Merta, Kult młodości… 
21 W. Derczyński, Postawy i zachowania… 
22 J. Perenc, Ekonomiczne determinanty zachowań nabywców, w: Zachowania nabywców, red. 

G. Rosa, J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 92−111. 
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jące o dochodzie od 3700 do 7100 zł brutto miesięcznie23. Osoby z trzeciej gru-
py nie zasilają wprawdzie rynku luksusowych samochodów, jachtów, samolo-
tów, ale wspierają rozwój rynku luksusowych dóbr konsumpcyjnych, tj. odzie-
Ŝy, akcesoriów, kosmetyków i przedmiotów codziennego uŜytku. Tę grupę cha-
rakteryzuje wysoka znajomość marek luksusowych i chęć ich zakupu. 

Podsumowanie 

Na rynku produktów luksusowych mamy do czynienia zarówno z indywi-
dualizacją, jak i globalizacją zachowań konsumentów. Luksus rozumiany jest 
jako konkretny produkt, ale równieŜ jako styl Ŝycia, w którym nieodmiennie 
istotny jest czynnik materialny oraz gusty konsumenta, implikujące świadomość 
i satysfakcję z dokonanego zakupu. Ego-konsumenci kupują produkty luksuso-
we częściej dla wartości niematerialnych, które te ze sobą niosą – prestiŜu, de-
monstracji. JednakŜe wysoka cena i jakość stale uznawane są za główne cechy 
produktu luksusowego. Z drugiej zaś strony, następuje pewna dewaluacja sym-
boli luksusu wskutek zwiększenia ich dostępności i skupiania się na luksuso-
wych przedmiotach codziennego uŜytku, w tym odzieŜy, kosmetykach, Ŝywno-
ści. 

 
CONSUMERS OF LUXURY PRODUCTS – SELECTED ISSUES 

 
Summary 

 
Luxury products − premium category products are now more available and more desirable. 

Consumers of luxury products are differentiated by many factors such as age and income but their 
expectations towards this kind of products are similar. Their high quality, price and prestige they 
give to buyers are still the determinants of their unique luxurious character. In the concept of 
luxury products important is not only a product but a lifestyle at all.  
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23 Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG, edycja 2011, http://www.kpmg.com/PL/ 
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CZYNNIKI WPŁYWAJ ĄCE NA ZACHOWANIA KLIENTÓW 

INDYWIDUALNYCH NA RYNKU UBEZPIECZE Ń  
MAJĄTKOWYCH 

 
 
 
Streszczenie 

Dla zakładów ubezpieczeń majątkowych istotna staje się nie tylko wiedza o praktykach mar-
ketingowych, ale równieŜ – o potrzebach i zachowaniach klientów oraz czynnikach wpływają-
cych na te zachowania. Celem artykułu jest przedstawienie struktury rynku ubezpieczeń mająt-
kowych oraz omówienie czynników wpływających na zachowania klientów indywidualnych na 
tym rynku. Wspomniane czynniki przeanalizowano w oparciu o badania autorki przeprowadzone 
w okresie styczeń–luty 2013 za pomocą internetu.  

Słowa kluczowe: rynek ubezpieczeń, ubezpieczenia majątkowe, świadomość ubezpieczeniowa, 
czynniki 

Wprowadzenie 

Działalność ubezpieczeniowa obejmuje całokształt powiązań oraz relacji 
między jednostkami oferującymi czynności ubezpieczeniowe związane z ofe-
rowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zda-
rzeń losowych (podaŜ usług ubezpieczeniowych) a jednostkami zgłaszającymi 
zapotrzebowanie na owe czynności (popyt na usługi ubezpieczeniowe) zgodnie 
ze swymi moŜliwościami finansowymi2. Głównym celem działalności ubezpie-
czeniowej jest przestrzenne i czasowe rozłoŜenie ekonomicznych skutków zda-
rzeń losowych. 

                                                 
1 beata.nowotarska-romaniak@ue.katowice.pl. 
2 A. Banasiński, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltex, Warszawa 1993, s. 13–66, Ubezpieczenia. 

Rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002, s. 11–19. 
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W literaturze przedmiotu moŜna teŜ spotkać pogląd, zgodnie z którym ry-
nek ubezpieczeniowy jest to zespół wszystkich kupujących ochronę ubezpie-
czeniową (klienci, stanowiący stronę popytową) i sprzedających (zakłady ubez-
pieczeń3, stanowiące stronę podaŜową), których wzajemne oddziaływanie 
kształtuje popyt i podaŜ oraz wywiera wpływ na wysokość ceny4. 

Rynek ten jest złoŜonym układem powiązań podmiotów (sprzedających  
i kupujących) oraz przedziałów rynkowych (róŜne formy i rodzaje ubezpie-
czeń), których aktualny stan wyznacza zespół czynników wewnętrznych i ze-
wnętrznych5. Rynek ubezpieczeniowy, tak jak kaŜdy inny rynek, moŜna anali-
zować w dwóch aspektach: przedmiotowym i podmiotowym (tab. 1).  

Tabela 1 

Struktura rynku usług ubezpieczeniowych 

Rynek Strona podaŜowa Strona popytowa 

Struktura 
podmiotowa 

– zakłady ubezpieczeń 
i reasekuracji 

– pośrednicy (agenci, 
brokerzy, inni sprze-
dawcy ubezpieczeń) 

– gospodarstwa domowe 
– przedsiębiorstwa 
– pozostałe podmioty 

Struktura 
przedmiotowa 

– usługi ubezpiecze-
niowe 

– usługi dodatkowe 

– potrzeby + fundusz nabywczy 
– potrzeby podstawowe, np. bezpie-

czeństwo, ochrona 
– potrzeby dodatkowe, np. inwestycje 
– potrzeby uzupełniające, np. 

oszczędności 

Źródło: opracowanie własne. 

Struktura przedmiotowa odnosi się do rodzaju ubezpieczeń oferowanych 
i kupowanych, wielkości sprzedaŜy i szkodowości poszczególnych grup ubez-
pieczeń. Oferta zakładów ubezpieczeń zaleŜy z jednej strony od zakresu zezwo-
lenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (co związane jest takŜe  
z potencjałem finansowym zakładu), z drugiej od potrzeb klientów, ale i opła-
calności (uwzględniając koszty wytworzenia oraz wysokość cen) prowadzenia 
poszczególnych grup i rodzajów ubezpieczeń. Na ofertę zakładów ubezpieczeń 

                                                 
3 Zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel to podmiot gospodarczy, przedsiębiorca w rozumieniu 

Ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – prawo działalności gospodarczej, DzU 2003, nr 
217, poz. 2125, za: E. Wierzbicka, Rynek ubezpieczeniowy, w: System finansowy w Polsce, red. 
B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 412. 

4 T. Sangowski, Polski rynek ubezpieczeń – stan, kierunki rozwoju, w: Ubezpieczenia w gospo-
darce rynkowej, Tom IV, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2002, s. 181. 

5 A. Szromnik, Psychologiczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego 
(cz. 1), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1998, nr 7–8, s. 3. 
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wpływa równieŜ popyt klientów, którzy reagują na zmiany cen. Występuje za-
leŜność między wzrostem popytu ubezpieczeniowego a poziomem dochodu6. 
W drugim ujęciu rynek ubezpieczeniowy tworzą podmioty, których działalność 
związana jest z procesem ubezpieczenia. Trzon stanowią: po stronie podaŜowej 
– zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji, a po stronie popytowej – ubezpieczają-
cy, czyli osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne bez osobowości 
prawnej7.  

Poprzez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności 
ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wy-
padek ryzyka, wystąpienia skutków zdarzeń losowych8. Według ustawowej 
klasyfikacji ubezpieczeń wyróŜnia się rynek ubezpieczeń na Ŝycie (life) i rynek 
ubezpieczeń majątkowych (non-life), w skład którego wchodzą pozostałe ubez-
pieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe9. Dla przedstawienia czynników 
wpływających na zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń 
majątkowych zostanie omówiona jego struktura.  

Struktura rynku ubezpieczeń majątkowych 

Strukturę rynku ubezpieczeń majątkowych tworzą: uczestnicy strony popy-
towej i podaŜowej, nadzór ubezpieczeniowy oraz instytucje i organizacje czyn-
nie uczestniczące w zawieraniu czy wykonywaniu umów ubezpieczenia 
względnie wspomagające funkcjonowanie lub rozwój ubezpieczeń. Sposób 
organizacji i funkcjonowania rynku określony jest przez normy (instytucje) 
odnoszące się do zasad oferowania i korzystania z usług ubezpieczeniowych 
oraz oddziaływania uczestników nadzorujących czy egzekwujących ich prze-
strzeganie10. Stronę popytową reprezentują klienci indywidualni (gospodarstwa 
domowe), podmioty gospodarcze oraz pozostali uczestnicy. Wielkość i struktu-
ra efektywnego popytu na ochronę ubezpieczeniową uwarunkowana jest głów-
nie czynnikami natury ekonomicznej. Istotnym czynnikiem wpływającym na 
popyt ubezpieczeń jest równieŜ świadomość ubezpieczeniowa. Świadomość 
ubezpieczeniowa klienta to wiedza, jaką ma o rynku ubezpieczeń, to zdawanie 

                                                 
6 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2012, s. 63–101. 
7 Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko…, s. 80–83. 
8 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 roku, DzU z 2003, nr 124, poz.1151, 

art. 3. pkt 1. 
9 Ustawa z 28 lipca 1990 r., DzU nr 59, poz. 344. Natomiast Załącznik do ustawy z 22 maja 

2003 roku o działalności ubezpieczeniowej… podaje szczegółowy podział ubezpieczeń według 
działów, grup i rodzajów. 

10 K. Ortyński, Rozwój ubezpieczeń non-life, w: Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, 
CeDeWu-pl. Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, s. 17. 
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sobie sprawy z potrzeby ubezpieczenia siebie, swojej rodziny oraz swojego 
majątku. T. Szumlicz pojęcie świadomości ubezpieczeniowej utoŜsamia z wie-
dzą i umiejętnościami, które pozwalają na racjonalne korzystanie klienta 
z ochrony ubezpieczeniowej11.  

Stronę podaŜową stanowią zaś ubezpieczyciele (liczbę zakładów ubezpie-
czeń w formie spółek akcyjnych oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
przedstawiono w tabeli 2) oraz pośrednicy ubezpieczeniowi. Natomiast podmio-
tami wspomagającymi działalność ubezpieczeniową są reasekuratorzy. 

Tabela 2 

Liczba krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych działających w poszczególnych latach  

Lata Ogółem 
Zakłady ubezpieczeń mająt-

kowych, dział II 
Towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych 
1991 19 19 – 
1992 21 20 1 
1993 20 19 1 
1994 26 25 1 
1995 27 25 2 
1996 30 27 3 
1997 30 26 4 
1998 31 27 4 
1999 33 29 4 
2000 34 29 5 
2001 34 29 5 
2002 35 30 5 
2003 38 31 7 
2004 36 29 7 
2005 36 28 8 
2006 34 27 7 
2007 35 28 7 
2008 36 29 7 
2009 34 27 7 
2010 32 26 6 
2011 30 24 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dla lat 1990–2000, Przegląd dziesięciolecia. Rozwój 
ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej. PUNU, Departament Analiz Systemu Ubez-
pieczeniowego, Warszawa 2011, s. 26, dla lat 2001–2010: Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń, 
www.knf.gov.pl. 

                                                 
11 T. Szumlicz, Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpie-

czeniowe”, z. 1, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa 
2007, s. 21–26. 



Czynniki wpływające na zachowania klientów indywidualnych… 241

Do instytucji wspomagających rozwój ubezpieczeń majątkowych, a zara-
zem zapewniających w określonych sytuacjach ochronę ubezpieczającym, 
ubezpieczonym czy poszkodowanym oraz innym uprawnionym zalicza się 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz Polskie Biuro Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych (PBUK)12. Szczególną rolę na rynku ubezpieczeń 
spełniają instytucje tzw. reprezentanci interesów13. Do tych instytucji zalicza 
się: Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), która reprezentuje zakłady ubezpieczeń 
oraz Rzecznika Ubezpieczonych – reprezentujący interesy ubezpieczających, 
ubezpieczonych, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i Pracownicze Programy 
Emerytalne (PPE). 

Czynniki wpływaj ące na zachowania klientów indywidualnych w procesie 
zakupu ubezpieczeń majątkowych 

Zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń majątkowych 
określają róŜne czynniki. Ich systematyka moŜe być dokonywana z uwzględ-
nieniem wielu kryteriów i zaleŜnie od jej celów14. Przedstawienie wszystkich 
czynników wpływających na zachowania klientów indywidualnych na rynku 
ubezpieczeń majątkowych jest w ramach artykułu niemoŜliwa. Dlatego omó-
wiono czynniki charakterystyczne dla zachowań na rynku ubezpieczeń mająt-
kowych. 

Jednym z istotnych czynników wpływających na klienta, aby odczuwał po-
trzebę ubezpieczenia się, jak równieŜ – aby wiedział, jaka usługa ubezpiecze-
niowa jest dla niego najbardziej korzystna, jest świadomość ubezpieczeniowa. 
Przeciętny potencjalny klient ma słabą znajomość rynku ubezpieczeń majątko-
wych. Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego na potrzeby ni-
niejszego artykułu15, najczęściej wymienianymi zakładami ubezpieczeń mająt-
kowych są: PZU, Warta, Allianz, Link 4 oraz Liberty Direct.  

                                                 
12 K. Ortyński, Rozwój ubezpieczeń…, s. 18. 
13 T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wyd. Branta, Byd-

goszcz–Warszawa 2005, s. 128–131. 
14 S. Smyczek, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Wyd. 

Placet, Warszawa 2012, s. 67–69. 
15 Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badanie wśród klientów indywidualnych 

zakładów ubezpieczeń non-life. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę ankietową, za 
narzędzie zaś przyjęto kwestionariusz ankiety, który składał się z 12 pytań zasadniczych i 6 pytań 
metryczkowych, w których poproszono respondentów o podanie płci, wieku, wykształcenia, 
zawodu i poziomu dochodów oraz sytuacji materialnej. Badanie przeprowadzono na przełomie 
stycznia i lutego 2013 roku., za pomocą internetu. W doborze próby zastosowano procedurę 
celowo-losową. Otrzymano 412 prawidłowo wypełnionych ankiet. Po zgrupowaniu, zliczeniu 
oraz wstępnym opisie zebranych danych, dokonano ich analizy, co pozwoliło na charakterystykę 



Beata Nowotarska-Romaniak 242

Przeprowadzone badania rynku (tab. 3) dowodzą, Ŝe świadomość ubezpie-
czeniowa Polaków nie jest jeszcze wysoka, choć z roku na rok ulega poprawie16  
Jest to związane nie tylko z tym, Ŝe o ubezpieczeniach pisze się w prasie oraz 
mówi w programach publicystycznych. Z roku na rok wzrasta równieŜ liczba 
osób, które korzystają z internetu, a jest on istotnym źródłem informacji. KaŜdy 
zakład ubezpieczeń ma swoją stronę internetową, moŜna skontaktować się ze 
specjalistami z dziedziny ubezpieczeń, moŜna równieŜ samemu poszukać inte-
resujących wiadomości. To wszystko składa się na wzrost świadomości ubez-
pieczeniowej. Klient jest coraz bardziej świadomy swoich praw oraz przysługu-
jących mu przywilejów. Ocenia usługę ubezpieczeniową takŜe poprzez proces 
likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania. 

Tabela 3 

Zasób wiadomości klientów na temat ubezpieczeń majątkowych 

Lp. Odpowiedzi Polaków Procent 
1. Ubezpieczenia mnie nie interesują 10 

2. Niewiele wiem o ubezpieczeniach 25 

3. 
Wiem, na czym polegają ubezpieczenia, ale nie jestem w stanie sam 
wybrać oferty dla siebie 

32 

4. 
Wiem, na czym polegają ubezpieczenia i mniej więcej wiem, jaka 
oferta by mi odpowiadała 

19 

5. Dobrze orientuję się w ofertach ubezpieczeniowych 10 
6. Doskonale orientuję się w ofertach ubezpieczeniowych 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Specyfiką w ubezpieczeniach majątkowych jest to, Ŝe zawierane są na okre-
ślony czas, ale klient moŜe z tej usługi nie skorzystać, jeŜeli nie nastąpi szkoda. 
W oparciu o tę specyfikę istotne jest wyszczególnienie czynników wpływają-
cych na zachowania klientów na rynku usług ubezpieczeń majątkowych. Po-
mocne w tym zakresie było przeprowadzone badanie, które pozwoliło wyszcze-
gólnić czynniki mające największy wpływ na zachowania klientów na rynku 
usług ubezpieczeń majątkowych. KaŜdy proces podejmowania decyzji zakupu 
usługi ubezpieczeniowej rozpoczyna się od uświadomienia potrzeby, ale uza-
leŜniony jest od procesu decyzyjnego. Decyzje, jakie podejmuje klient, uwa-
runkowane są róŜnymi czynnikami, które mogą mieć charakter wewnętrzny, jak 

                                                                                                                        
czynników wpływających na zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń mająt-
kowych. 

16 Świadomość ubezpieczeniowa to priorytet. Wywiad z Rzecznikiem Ubezpieczonych dr  
A. Wiktorow, „Bankier Press” z 1.12.2011, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzecznik-Ubezpie 
czonych-Swiadomosc-ubezpieczeniowa-to-priorytet-2447142.html (15.10.2012). 
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i zewnętrzny. Aby dobrze zrozumieć zachowania klienta na rynku ubezpieczeń 
majątkowych, naleŜy dokładnie określić i poznać te czynniki. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło stwierdzić, Ŝe dla indywidualnych 
klientów zakładów ubezpieczeń majątkowych najwaŜniejszymi czynnikami 
zewnętrznymi są czynniki o charakterze ekonomicznym (rys 1). Najbardziej 
istotnym czynnikiem wpływającym na korzystanie z usług ubezpieczeniowych 
jest wysokość składki ubezpieczeniowej (61%). Na znaczenie tego czynnika 
mają wpływ dochody osiągane przez klientów, na podstawie, których podejmu-
ją oni decyzje co do realizacji swoich potrzeb. Do pozostałych czynników ze-
wnętrznych, które równieŜ wpływają na zachowania klientów na rynku usług 
ubezpieczeniowych, naleŜy zaliczyć znajomość marki zakładu ubezpieczeń 
(56%). Niewiele, bo tylko 54% respondentów potrafiło wymienić nazwy powy-
Ŝej sześciu zakładów ubezpieczeń majątkowych działających na polskim rynku. 
Mniejsze znaczenie ma szeroka oferta ubezpieczeń czy zróŜnicowanie kanałów 
dystrybucji. 
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Rys. 1. Czynniki wpływające na zachowanie klientów indywidualnych na rynku usług ubezpie-
czeń majątkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Z przeprowadzonego badania wynika, Ŝe zaledwie 17% respondentów 
(w przedziałach wiekowych: 18–24, 25–34, mieszkających w miastach, o sytu-
acji materialnej przeciętnej) zdecydowało się ubezpieczyć swoje mieszkanie czy 
dom. Natomiast osoby w tym samym przedziale wiekowym zamieszkujące na 
wsi, o podobnej sytuacji materialnej, jeszcze rzadziej decydują się na ubezpie-
czenie swoich domów – tylko 12,7%. Dla większości badanych największą 
barierą zakupu dobrowolnego ubezpieczenia jest domniemana wysoka cena 
(twierdzi tak 39% respondentów).  
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Na podstawie badań moŜna zauwaŜyć, Ŝe oprócz czynników o charakterze 
ekonomicznym, istotne znaczenie mają czynniki pozaekonomiczne, jak wiek, 
płeć i wykształcenie. Wraz z wykształceniem rośnie zainteresowanie i znajo-
mość szerokiej oferty ubezpieczeń majątkowych, czyli i szersze zapotrzebowa-
nie na te usługi. Znajomość oferty ubezpieczeń majątkowych wśród osób z wy-
kształceniem wyŜszym stanowi 69%, a z wykształceniem podstawowym tylko 
21%. Dla osób z wykształceniem wyŜszym znaczenia nabiera przepływ infor-
macji, róŜnorodność zakładów ubezpieczeń majątkowych i kanałów dystrybu-
cji. Biorąc pod uwagę wysokość składki ubezpieczeniowej jako czynnika 
wpływającego na zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń 
majątkowych , moŜna zauwaŜyć, Ŝe jego rola maleje wraz ze wzrostem pozio-
mu wykształcenia (69% – wykształcenie podstawowe, 54% – zawodowe, 47% 
– średnie, 38% – wyŜsze). Wysokość składki ubezpieczeniowej jest szczególnie 
waŜna dla emerytów i rencistów oraz osób mieszkających na wsi. Młodzi ludzie 
(18–24, 25–34 lat) najbardziej angaŜują się w określone zachowania ze względu 
na zainteresowanie ubezpieczeniami oraz oczekują pełnej i przystępnej infor-
macji. Kobiety częściej niŜ męŜczyźni oczekują równieŜ od zakładów ubezpie-
czeń majątkowych pełnej i jasnej informacji. Dla męŜczyzn waŜniejsza jest 
konkurencyjność zakładów ubezpieczeń czy znajomość marki.  

Informacje pozyskiwane od agenta czy brokera mają największy wpływ na 
zachowania klientów, ale zauwaŜa się coraz większy wzrost znaczenia informa-
cji moŜliwych do znalezienia w internecie – czy to na stronach www, czy teŜ na 
forach (tab. 4).  

Tabela 4 

Źródła, z których klienci czerpią informacje na temat zakładów ubezpieczeń  
majątkowych i ich oferty 

Lp. Źródło informacji Odpowiedzi w %  

1. rodzina, znajomi 45 

2. agent, broker 69 

3. pracownik firmy ubezpieczeniowej 18 

4. prasa 10 

5. telewizja 8 

6. internet 46 

7. inne 2 

* odsetki wskazań nie sumują się do 100% ze względu na wielokrotność wyboru odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 
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Klient spotyka się z agentem lub z brokerem nie tylko w celu poszukiwania 
informacji w zakresie oferty nowych usług czy zawarcia nowej usługi. Podsta-
wowym celem spotkania z agentem lub z brokerem jest przede wszystkim od-
nowienie polisy dotyczącej dotychczasowej usługi ubezpieczeniowej. Nato-
miast w internecie klient szuka informacji przede wszystkim na firmowej stro-
nie www o zakładzie ubezpieczeń oraz oferowanych przez niego usługach, inte-
resują go równieŜ opinie na temat firmy ubezpieczeniowej, jej stabilności i ja-
kości oraz rzetelności obsługi. 

Dla klientów powodem ubezpieczenia się są czynniki wyjaśniające korzy-
stanie z usług ubezpieczeniowych. Czynniki, które motywują klientów do ko-
rzystania z usług ubezpieczeniowych, przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Czynniki motywujące klientów do korzystania z usług ubezpieczeń majątkowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Na podstawie badań moŜna stwierdzić, Ŝe klienci korzystają z usług ubez-
pieczeń majątkowych, kierując się przede wszystkim takimi czynnikami, jak 
ochrona rodziny, poczucie bezpieczeństwa i obawa przed szkodą. Na czynniki 
te mają wpływ wiek, wykształcenie, płeć oraz poziom dochodów. Pragnienie 
osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa występuje najczęściej wśród kobiet (38%) 
oraz osób w wieku 25–44 (średnio ok. 30%) i o przeciętnej sytuacji materialnej 
(26%). Natomiast z obawy przed szkodą najczęściej ubezpieczają się męŜczyźni 
(34%) i osoby w wieku 45–64 (24%) z wykształceniem średnim (29%) i wyŜ-
szym (32%). Czynnikiem motywującym jest równieŜ sytuacja, która przyczynia 
się do ubezpieczenia się, np. wykonywany zawód, zaciągnięty kredyt, posiada-
nie samochodu. 
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W zachowaniach klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń non-life 
moŜna równieŜ wskazać istotne cechy, które decydują o wyborze zakładu ubez-
pieczeń (rys. 3). 
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Rys. 3. Cechy, którymi kieruje się klient indywidualny przy wyborze zakładu ubezpieczeń mająt-
kowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe klient, wybierając zakład ubezpieczeń majątkowych, 
nie kieruje się tylko atrakcyjnością oferowanych cen za usługi ubezpieczeniowe 
(42%), bardziej zwraca uwagę na wysokość odszkodowań (69%), przebieg pro-
cesu likwidacji szkody (57%) i czy firma jest godna zaufania (50% ). Na wybór 
zakładu ubezpieczeń ma równieŜ znaczenie lokalizacja (39%). 

Przedstawiając cechy, które są istotne przy wyborze zakładu ubezpieczeń 
majątkowych, naleŜy przeanalizować czynniki wpływające na zadowolenie 
klienta indywidualnego z zakładu ubezpieczeń majątkowych (rys. 4). 

Dla klientów zakładów ubezpieczeń majątkowych najwaŜniejszymi 
czynnikami decydującymi o zadowoleniu z wybranej usługi ubezpieczeń 
majątkowych są: wysokość otrzymanego odszkodowania w momencie 
wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, szybkość procesu likwidacji szkody, 
fachowa obsługa, łatwość dojazdu i parkowania. Stąd wynika, Ŝe największe 
zadowolenie opiera się na ocenie ochrony ubezpieczeniowej poprzez pryzmat 
otrzymanego odszkodowania. KaŜdy klient uwaŜa swoją szkodę za 
najwaŜniejszą i jedyna w swoim rodzaju. Szkody muszą być likwidowane 
w sposób profesjonalny.  
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Średnia arytmetyczna ocen wskazanych przez klientów w skali od 1 – najmniej zadowolony 

do 6 – najbardziej zadowolony. 

Rys. 4. Czynniki wpływające na zadowolenie klientów z zakładów ubezpieczeń majątkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Podsumowanie 

Podstawą przewagi konkurencyjnej zakładu ubezpieczeń majątkowych jest 
zaspokojenie określonych potrzeb i wymagań klientów przez dostarczenie 
zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niŜ konkurenci. Bogactwo 
oferowanych usług ubezpieczeń majątkowych powoduje, Ŝe klient jest 
zdezorientowany, nieświadomy tego, czego pragnie i oczekuje. Zadaniem 
zakładu ubezpieczeń majątkowych jest zapoznanie klientów z ofertą i następnie 
sprzedaŜ oferowanych usług. Aby jednak odnieść w tym zakresie sukces, waŜna 
jest wiedza na temat czynników wpływających na zachowania klientów.  

Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna stwierdzić, Ŝe głównym 
motywem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych jest konieczność 
(obowiązek ustawowy). Natomiast przy zakupie ubezpieczeń dobrowolnych jest 
to poczucie bezpieczeństwa i obawa przed skutkami szkody. Na te zachowania 
mają wpływ wiek, wykształcenie, płeć i poziom dochodów. Klienci usług 
ubezpieczeń majątkowych zawierają umowy ubezpieczeniowe przede 
wszystkim przez agenta bądź brokera. Klienci potrzebują osobistego kontaktu 
przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej ze względu na skomplikowaną 
strukturę usługi ubezpieczeniowej. Istotnym źródłem informacji na temat 
ubezpieczeń majątkowych, obok agenta, brokera i rodziny, jest internet. Przy 
wyborze zakładu ubezpieczeń klient zwraca uwagę na to, czy firma jest godna 
zaufania, na wysokość odszkodowania i sprawność przebiegu procesu 
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likwidacji szkody. Te same czynniki wpływają na zadowolenie klientów 
z zakładów ubezpieczeń majątkowych. 
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Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest ocenie zaleŜności między typami alokacji zasobów a środkami i ce-
lami oszczędzania i inwestowania w gospodarstwach domowych. W obszarze alokacji na podsta-
wie konfirmacyjnej analizy czynnikowej wyodrębniono dwie strategie: altruistyczną (współpracy) 
oraz negocjacyjno-rywalizacyjną. Podejście środków–celów (technika APT) zostało zastosowane 
do oceny zaleŜności między środkami i celami oszczędzania i inwestowania w obszarze usług 
finansowych. Model wpływu między strategiami alokacji zasobów a dominującymi środkami 
i celami w obszarze oszczędzania i inwestowania został zbudowany na podstawie wielomianowej 
regresji logistycznej z czynnikowym predyktorem. 

Slowa kluczowe: alokacja zasobów, teoria środków–celów, zmienne ukryte 

Wprowadzenie  

Jednym z centralnych zagadnień w obszarze marketingu i zachowań kon-
sumenta jest zrozumienie mechanizmów kształtujących strukturę alokacji rzad-
kich zasobów w gospodarstwie domowym. Dominujący zarówno w neokla-
sycznej ekonomii, jak i modelach zachowań konsumenckich „unitarny” model 
podejmowania decyzji zakłada, Ŝe podmiotem alokacji zasobów rzadkich jest 
gospodarstwo domowe jako całość, lub w jego imieniu decyzje alokacyjne są 
podejmowane przez tzw. głowę rodziny. Model ten moŜna równieŜ nazwać 
modelem wspólnych preferencji, modelem altruistycznym, „czarnej-skrzynki” 

                                                 
1 sagana@uek.krakow.pl. 
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lub modelem „oświeconego dyktatora”2. Model ten zakłada wspólną wszystkim 
członkom gospodarstwa domowego funkcję uŜyteczności, brak wewnętrznej 
rywalizacji o zasoby w gospodarstwie domowym i sprawiedliwą dystrybucję 
zasobów w ramach gospodarstwa (oświeceniowo-patriarchalny model alokacji).  

Alternatywne ujęcie prezentuje model negocjacyjno-rywalizacyjny, wyja-
śniający alokację zasobów w gospodarstwie domowym przez istnienie we-
wnętrznego, rodzinnego „rynku” i procesy targowania się (bargaining) wśród 
członków gospodarstwa domowego wynikającego z nierównego poziomu kapi-
tału społecznego członków rodziny, asymetrii ról społecznych i płciowych, 
wartości osobowych i posiadania odrębnych zasobów finansowych3.  

Wybór określonej strategii (modeli) alokacji przez gospodarstwo domowe 
wynika z wielorakich czynników ekonomicznych, demograficznych i kulturo-
wych. Model altruistyczny jest charakterystyczny dla rodzin wielodzietnych, 
częściej preferowany przez kobiety, gospodarstwa domowe znajdujące się 
w gorszej sytuacji materialnej oraz członków rodzin częściej występujących 
w roli decydentów i nabywców. Jest on równieŜ związany, jeśli przyjąć wymia-
ry G. Hofstede’a, z kulturami „Ŝeńskimi” i kolektywnymi. Model negocjacyjno-
rywalizacyjny alokacji jest wiązany silniej z kulturami indywidualistycznymi 
i „męskimi”, gospodarstwami o mniejszej liczbie dzieci i lepszej sytuacji mate-
rialnej. Z punktu widzenia ról zakupowych, model ten jest raczej preferowany 
przez inicjatorów, informatorów lub doradców.  

Sekwencje środków–celów oszczędzania i inwestowania w gospodarstwach 
domowych 

Preferowane przez członków strategie alokacji zasobów w gospodarstwie 
domowym są silnie związane z kierunkami alokacji środków konsumpcji, 
oszczędzania i inwestowania. Identyfikacja tych celów była podstawą ogólno-
polskich badań empirycznych prowadzonych przez Katedrę Analizy Rynku 

                                                 
2 H. Alderman et al, Unitary versus collective models of the household: is it time to shift the 

burden of proof? „The World Bank Research Observer” 1995, No. 1, s. 1–19, G.S. Becker, 
A treatise on the family, Cambridge Univ. Press, Harvard 1991, T.C. Bergstrom, Economics in 
a family way, „Journal of Economic Literature” 1996, No. 34(4), s. 1903–1934. 

3 Problem asymetrii władzy w gospodarstwie domowym jest szczególnym polem rozwaŜań 
w tzw. ekonomi feministycznej, podkreślającej rolę modelu negocjacyjno-rywalizacyjnego w 
alokacji zasobów rzadkich gospodarstwa domowego. Za: M. Mc Elroy, M.J. Horney, Nash-
bargainined household decisions: toward a generalization of the theory of demand, „International 
Economic Review” 1981, No. 22, s. 333–349, M. Manser, M. Brown, Marriage and household 
decision-making, „International Economic Review” 1989, No. 21, s. 31–44. 
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i Badań Marketingowych w 2012 roku4. Z punktu widzenia alokacji zasobów 
gospodarstwa domowego, w obszarze konsumpcji, oszczędzania i inwestowania 
do podstawowych ich środków zaliczono: 

a) dobra codziennej konsumpcji (A1),  
b) dobra trwałego uŜytku (A2),  
c) usługi wyŜszego rzędu (kultura wypoczynek) (A3),  
d) lokaty bankowe (A4),  
e) papiery wartościowe (akcje obligacje) (A5),  
f) polisy ubezpieczeniowe (A6),  
g) kosztowności (złoto, dzieła sztuki itp.) (A7),  
h) nieruchomości (działki budowlane, mieszkania itp.) (A8).  
Kierunki alokacji zasobów wynikających z celów konsumpcji, oszczędzania 

i inwestowania dotyczyły realizacji następujących celów (wartości): 
a) funkcjonalnych (podstawowych potrzeb biologicznych) (M1),  
b) bezpieczeństwa i zachowania stanu posiadania (M2),  
c) przynaleŜności i naśladownictwa zachowań grup odniesienia (M3),  
d) uznania społecznego i statusu (M4),  
e) samorealizacji i spełnienia (M5), 
f) powiększenia wartości i stanu posiadania (bogactwa) (M6).  
Analizując środki i cele związane z obszarem usług finansowych, najczę-

ściej przyjmowany jest dychotomiczny podział na środki i cele związane 
z oszczędzaniem oraz inwestowaniem. Zakłada się, Ŝe pierwsze słuŜą zabezpie-
czeniu posiadanego kapitału, charakteryzują się zaś niskim poziomem ryzyka 
związanego z nietrafną alokacją posiadanego zasobu w gospodarstwach domo-
wych. Środki inwestowania natomiast słuŜą powiększeniu wartości, zdobywa-
niu nowych perspektyw i doświadczeń, a tym samym cechują się wyŜszym 
ryzykiem nietrafnej alokacji5. 

Analiza łańcuchów środków–celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowa-
nia gospodarstw domowych dokonywana jest na podstawie struktury sekwencji 
środków i celów aplikacji zasobów i identyfikacji wzorów powiązań między 
nimi (Association Pattern Technique). Jest to metoda wykorzystywana w ocenie 
                                                 

4 Badania przeprowadzone zostały w ramach grantu NCN na ogólnopolskiej kwotowej próbie 
1100 respondentów i 410 gospodarstw domowych przez Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach. Badania te są kontynuacją prac, których wyniki zostały opu-
blikowane w monografiach: Wartość dla klienta w układach rynkowych, red. A. Sagan, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym, red. 
A. Sagan, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.  

5 D. Fatuła, Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wyd. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, Kraków 2010. 
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relacji między atrybutami, korzyściami i wartościami z produktu w wywiadach 
drabinkowych, słuŜących do wyodrębnienia struktur motywacyjno-poznaw-
czych w procesie podejmowania decyzji konsumenckich6. W efekcie analizy 
sekwencji powiązań między środkami i celami konsumpcji, oszczędzania i in-
westowania członków polskich gospodarstw domowych wyodrębnione zostały 
dominujące grupy sekwencji. Strukturę częstości sekwencji w analizowanym 
obszarze oszczędzania i inwestowania przedstawiają rysunki 1–2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wykres osypiska sekwencji   Rys.2. Wykres osypiska sekwencji  
dla oszczędzania     dla inwestowania 

Źródło: opracowanie własne     Źródło: opracowanie własne 

Ze struktury sekwencji wynika, Ŝe zarówno w obszarze oszczędzania, jak 
i inwestowania moŜna wyodrębnić dominujące (centralne) łańcuchy środków–
celów. Strukturę dominujących siedmiu łańcuchów oszczędzania i czterech 
łańcuchów w obszarze inwestowania przedstawiono w tabeli 1.  

Do najbardziej centralnych układów środków–celów w obszarze oszczę-
dzania naleŜą relacje między lokatami bankowymi i dobrami trwałego uŜytku 
a zachowaniem stanu posiadania (A4–M2, A2–M2), lokatami bankowymi 
a powiększeniem stanu posiadania (A4–M6), usługami wyŜszego rzędu a samo-
realizacją (A3–M5) oraz polisami i nieruchomościami a zachowaniem i po-
większaniem stanu posiadania (A8–M2, A6–M2, A8–M6). Podstawowym ce-
lem oszczędzania, osiąganym jednak przez bardzo zróŜnicowane środki (od 
lokat bankowych po nieruchomości), jest zachowanie stanu posiadania. 

 

                                                 
6 Na temat teorii środków–celów i wywiadów drabinkowych: A. Sagan, Badania marketingo-

we. Podstawowe kierunki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2004, E. Kąciak, Teoria 
środków–celów w segmentacji rynku, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. 
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Tabela 1 

Dominujące układy sekwencji środków–celów w obszarze oszczędzania i inwestowania 

Obszar Typ sekwencji Liczność Procent 

Oszczędzanie 

A4–M2 126 11 
A2–M2 103 9 
A3–M5 102 9 
A4–M6 91 8 
A8–M6 88 8 
A8–M2 85 7,5 
A6–M2 77 7 

Inwestowanie 

A8–M6 260 24 
A8–M2 180 16 
A4–M2 107 10 
A6–M2 88 8 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku inwestowania zasobów dominujące sekwencje obejmują nie-
ruchomości słuŜące do powiększania stanu posiadania (A8–M6) oraz środki 
(nieruchomości, lokaty i polisy) słuŜące do zachowania stanu posiadania (A8–
M2, A4–M2, A6–M2). Układy sekwencji wskazują, Ŝe członkowie gospodarstw 
domowych w niewielkim stopniu róŜnicują instrumenty oszczędzania i inwe-
stowania, których realizacja podstawowej wartości związana jest z poczuciem 
bezpieczeństwa i zachowania istniejących zasobów.  

Strategie alokacji zasobów a sekwencje inwestowania i oszczędzania  

W celu wyjaśnienia struktury dominujących środków i celów oszczędzania 
oraz inwestowania zastosowano wielomianowy model regresji logistycznej. 
Wybory dominujących sekwencji są wyjaśniane za pomocą preferowanej stra-
tegii alokacji zasobów przez poszczególnych członków gospodarstwa domowe-
go (Ŝony, męŜa oraz – jeŜeli nie było to gospodarstwo jednej osoby lub pary 
osób – najstarszego dziecka w rodzinie). W pierwszym etapie analizy, na pod-
stawie wskaźników odzwierciedlających model alokacji, została zbudowana 
dwubiegunowa, jednowymiarowa skala altruizmu alokacji zasobów pozwalają-
ca na identyfikację pozycji członka rodziny na continuum strategii rywalizacyj-
no-negocjacyjnej vs. altruistycznej. Struktura pozycji i wskaźniki rzetelności 
przedstawiono w tabeli 2.  
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Tabela 2 

Rzetelność skali strategii altruistycznej alokacji zasobów 

Pozycje Skala Alfa Cronbacha po usunięciu 
Rho Joreskoga 0,61 L1 0,71 
α-Cronbacha 0,60 L2 0,61 
Dolna granica rzetelności (Shapiro) 0,63 L3 0,57 
Rzetelność na podstawie korelacji tetra-
chorycznych 

0,70 L4 0,64 

Legenda: 
L1 UwaŜam, Ŝe rodzina powinna ograniczać wydatki na indywidualne potrzeby poszczegól-

nych osób na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb.  
L2 Dobro wspólne całej rodziny jest waŜniejsze niŜ zaspokajanie zachcianek, dąŜeń i przy-

jemności kaŜdego z osobna. 
L3 Lepiej realizować się dzięki dobrom i usługom słuŜącym całemu gospodarstwu domowe-

mu niŜ indywidualnym potrzebom kaŜdego z osobna. 
L4 Radość Ŝycia czerpię w większym stopniu z dóbr i usług, które słuŜą wszystkim członkom 

rodziny – niŜ tych przeznaczanych na moje osobiste potrzeby. 
(L5) Zawsze dąŜę do wyodrębnienia z dochodów wspólnych rodziny osobnych środków na 

zaspokojenie moich indywidualnych potrzeb. 

Źródło: opracowanie własne. 

W celu określenia punktu zakotwiczenia skali dwubiegunowej i oceny traf-
ności dyskryminacyjnej, do modelu pomiarowego została dodana pozycja zwią-
zana z negocjacyjno-rywalizacyjną strategią alokacji zasobów (pozycja ta ma 
silną ujemną korelację z jednoczynnikową skalą altruizmu). Struktura modelu 
logitowego jest przedstawiona na rysunku 3. Ma on postać trzygrupowego mo-
delu logitowego (estymowanego w przekrojach rodziny – Ŝony, męŜa i dziecka) 
z uwzględnieniem subiektywnej oceny sytuacji materialnej jako zmiennej towa-
rzyszącej w ocenie zaleŜności między skalą altruistycznej alokacji zasobów 
a dominującymi sekwencjami środków–celów w obszarze oszczędzania i inwe-
stowania7.  

Strategia alokacji a sekwencje środków–celów w obszarze oszczędzania. 

W modelu przedstawionym na rysunku 3 występują trzy grupy zmiennych. 
W pierwszej grupie znajduje się zmienna określająca przyjmowanie roli decy-
denta w gospodarstwie domowym (dect) oraz zmienne sztuczne identyfikujące 
kategorie przeciętnej (przec) i dobrej (bog) subiektywnej sytuacji materialnej 
(porównawczą kategorią odniesienia jest zła sytuacja materialna). Druga grupa 
zmiennych stanowi wymiary skali strategii alokacji zasobów w gospodarstwie 

                                                 
7 Dla zwiększenia przejrzystości w interpretacji parametrów modelu, wielomianowa regresja 

logistyczna uwzględnia tylko cztery najmniej redundantne drabinki dla oszczędzania. 
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domowym. Skala pomiaru strategii altruistycznej (f2) jest skalą czynnikową 
(wskaźniki p23, p24, p25, p26), natomiast jedna pozycja dotycząca strategii 
rywalizacyjno-negocjacyjnej (p22) stanowi układ odniesienia dla pierwszej 
i podstawę oceny trafności dyskryminacyjnej. Trzecia grupa zmiennych identy-
fikuje kategorie wyodrębnionych łańcuchów oszczędzania lub inwestowania 
w stosunku do wszystkich pozostałych. Model ten pozwala na weryfikację hipo-
tez dotyczących wpływu strategii alokacji na wybory sekwencji oraz ocenę 
zaleŜności strategii alokacji zasobów od faktu bycia decydentem i subiektywnej 
sytuacji materialnej.  

 
Legenda: 
dect – pełnienie funkcji decydenta w gospodarstwie domowym (zmienna binarna) 
przec – przeciętna ocena sytuacji materialnej (zmienna sztuczna) 
bog – dobra i bardzo dobra ocena sytuacji materialnej (zmienna sztuczna) 
p23–p24 – pozycje skali altruizmu f2   p22 – skala ocen strategii rywalizacyjnej  
osz#1 – sekwencja A4-M2    osz#2 – sekwencja A2-M2 
osz#3 – sekwencja A4-M6    osz#4 – sekwencja A8-M6 

Rys.3. Model alokacji w obszarze oszczędzania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus7. 

Na podstawie załoŜeń teoretycznych przedstawionych w początkowej czę-
ści artykułu moŜna przyjąć następujące hipotezy:  

– strategie rywalizacyjno-negocjacyjne silniej wpływają na wybór agre-
sywnych środków i celów oszczędzania i inwestowania (np. wybór ak-
cji w celu powiększania posiadanego kapitału), natomiast strategie al-
truistyczne w większym stopniu wpływają na wybór bezpiecznych 
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środków i celów (np. wybór lokat bankowych w celu zachowania kapi-
tału), 

– respondenci niepełniący roli decydentów i oceniający subiektywną sy-
tuację materialną jako przeciętną silniej preferują strategię altruistycz-
ną, natomiast decydenci o dobrej postrzeganej sytuacji materialnej wyŜ-
sze oceny nadają strategii rywalizacyjnej.  

W modelu dla obszaru oszczędzania jedynie istotne okazały się zaleŜności 
między oceną sytuacji materialnej przez członków gospodarstwa a skalą oceny 
strategii altruizmu/rywalizacji w alokacji zasobów. Oceniający sytuację mate-
rialną jako przeciętną w porównaniu do biedniejszych gospodarstw wykazują 
ujemny związek ze strategią rywalizacyjną (preferują raczej zachowania altru-
istyczne), a gospodarstwa bogatsze – ujemny związek ze skalą altruizmu (prefe-
rują raczej zachowania rywalizacyjno-negocjacyjne). Strategie te nie wyjaśniają 
Ŝadnej sekwencji środków–celów w obszarze oszczędzania. Wynika stąd, Ŝe 
model ogólny potwierdza hipotezę jedynie o zaleŜności między cechami re-
spondentów a wyborem typu modelu.  

Podobne modele zostały zbudowane w przekrojach grup definiowanych 
przez role rodzinne (mąŜ, Ŝona, dziecko). Wyniki oszacowań modeli i wartości 
parametrów przedstawiono w tabeli 3.  

Tabela 3 

Porównania modeli alokacji zasobów w obszarze oszczędności 

Ocena modelu Ogólny Kobiety MęŜczyźni Dzieci 
Logarytm wiary-
godności 

–4484.707 –1658.436 –1534.315 –1247.291 

Kryterium infor-
macyjne AIC/BIC 

9023.413 
9157.598 

3370.873 
3478.303 

3122.631 
3228.295 

2548.582 
2648.494 

f2/p22 – > 
osz#1 – A4–M2 
osz#2 – A2–M2 
osz#3 – A4–M6 
osz#4 – A8–M6 

 
–0.083/–0.235 
–0.368/–0.231 
–0.086/–0.282 
–0.036/0.741 

 
–0.319/–0.293 
–0.503/–0.173 
–0.467/–0.484 
–0.069/0.414 

 
–0.383/–0.131 
–1.154*/-0.466 
–0.337/–0.151 
–1.185/0.752 

 
0.628/–0.267 
0.566/–0.056 
0.918/0.084 
1.534/1.097 

dect – > 
p22 
f2 

 
–0.073 
0.077 

 
0.034 
–0.171 

 
–0.402 
0.180 

 
0.332 
0.074 

przec – > 
p22 
f2 

 
–0.359* 
0.026 

 
–0.589* 
0.100 

 
–0.204 
0.002 

 
–0.274 
–0.036 

bog – > 
p22 
f2 

 
–0.109 
–0.317* 

 
0.046 
–0.481 

 
–0.102 
–0.242 

 
–0.523 
–0.295 

(*) oznaczono istotne parametry na poziomie p < 0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus7. 
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Z parametrów modeli wynika, Ŝe dla poszczególnych grup respondentów 
istotne zaleŜności zachodzą między oceną sytuacji materialnej – przeciętnej 
a strategią rywalizacyjną (przeciętna ocena sytuacji materialnej kobiet prowadzi 
silniej do odrzucenia rywalizacyjnej strategii alokacji zasobów). Wśród męŜ-
czyzn istotna zaleŜność jest związana z wpływem strategii altruistycznej na 
wykorzystywanie środków trwałego uŜytku do realizacji celów związanych 
z zachowaniem stanu posiadania (wraz ze wzrostem znaczenia strategii altru-
istycznej szansa wyboru dóbr trwałych w celu zachowania zasobów (A2–M2) 
spada o jedną trzecią (e-1,154 = 0,31).  

Strategia alokacji a sekwencje środków–celów w obszarze inwestowania 

Podobny model został zbudowany w obszarze inwestowania gospodarstw 
domowych, który przedstawiono na rysunku 4. 

 

 
Legenda: 
dect – pełnienie funkcji decydenta w gospodarstwie domowym (zmienna binarna) 
przec – przeciętna ocena sytuacji materialnej (zmienna sztuczna) 
bog – dobra i bardzo dobra ocena sytuacji materialnej (zmienna sztuczna) 
p23–p24 – pozycje skali altruizmu;    p22 – skala ocen strategii rywalizacyjnej 
inv#1 – sekwencja A8–M6;    inv#2 – sekwencja A8–M2 
inv#3 – sekwencja A4–M2;    inv#4 – sekwencja A6–M2 

Rys. 4. Model alokacji zasobów w obszarze inwestowania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus7. 

W modelu dla obszaru inwestowania, podobnie jak w poprzednim, istotne 
okazały się jedynie zaleŜności między oceną sytuacji materialnej przez człon-
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ków gospodarstwa a skalą oceny strategii altruizmu/rywalizacji w alokacji za-
sobów. Oceniający sytuację materialną jako przeciętną, w porównaniu 
z biedniejszymi gospodarstwami, wykazują ujemny związek ze strategią rywa-
lizacyjną (preferują raczej zachowania altruistyczne), a gospodarstwa bogatsze 
– ujemny związek ze skalą altruizmu (preferują raczej zachowania rywalizacyj-
no-negocjacyjne). Strategie te równieŜ nie wyjaśniają Ŝadnej sekwencji środ-
ków–celów w obszarze oszczędzania.  

Tabela 4 

Porównania modeli alokacji zasobów w obszarze inwestycji 

Ocena modelu Ogólny Kobiety MęŜczyźni Dzieci 
Logarytm wiary-
godności 

–4957.554 –1817.645 –1711.938 –1383.887 

Kryterium informa-
cyjne AIC/BIC 

9969.109 
10103.293 

3689.290 
3796.720 

3477.876 
3583.541 

2821.774 
2921.686 

f2/p22 – > 
inv#1 – A4–M2 
inv#2 – A2–M2 
inv#3 – A4–M6 
inv#4 – A8–M6 

 
–0.008/–0.120 
0.055/–0.156 
0.212/–0.048 
0.307/0.091 

 
0.198/–0.269 
0.226/–0.685* 
0.077/–0.469 
0.715*/-0.356 

 
0.110/0.189 
0.130/0.133 
0.638/0.408 
0.444/0.254 

 
–0.859/–0.278 
–0.791/0.121 
–0.391/–0.002 
1.061/0.458 

dect – > 
p22 
f2 

 
–0.071 
0.087 

 
0.034 
–0.175 

 
–0.402 
0.191 

 
0.328 
0.090 

przec – > 
p22 
f2 

 
–0.359 
0.028 

 
–0.589* 
0.102 

 
–0.204 
0.008 

 
–0.278 
–0.016 

bog – > 
p22 
f2 

 
–0.113 
–0.326* 

 
0.046 

–0.501* 

 
–0.102 
–0.249 

 
–0.522 
–0.229 

(*) oznaczono istotne parametry na poziomie p < 0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus7. 

Parametry modeli wskazują, Ŝe istotne relacje dotyczą zaleŜności między 
strategią altruistyczną a sytuacją materialną gospodarstwa (ujemna zaleŜność 
między sytuacją materialną a altruistyczną strategią alokacji zasobów). Wśród 
kobiet wraz ze wzrostem znaczenia strategii rywalizacyjnych szansa wyboru 
lokat bankowych w celu ochrony stanu posiadania (A2–M2) spada o połowę  
(e-685 = 50%), natomiast wraz ze wzrostem znaczenia strategii altruistycznej 
szansa wyboru nieruchomości w celu powiększenia stanu posiadania (A8–M6) 
rośnie dwukrotnie (e0.715 = 2.04). Wśród kobiet oceniających status materialny 
jako przeciętny spada takŜe poparcie dla strategii rywalizacyjnej oraz ocena 
strategii altruistycznej dla kobiet o dobrej postrzeganej sytuacji materialnej.  



Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania… 259

Podsumowanie 

Analiza zachowań i wyborów gospodarstw domowych w coraz większym 
stopniu uwzględnia interakcje zachodzące w strukturze gospodarstwa i przyj-
mowane typy strategii alokacji zasobów rzadkich. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku indywidualizacji konsumpcji w strukturze rodziny i zerwania 
z załoŜeniem o „unitarności” zachowań gospodarstw domowych na rynku. Ana-
liza zachowań członków gospodarstw domowych w obszarze oszczędzania 
i inwestowania wskazuje na zróŜnicowane modele zaleŜności między subiek-
tywną percepcją sytuacji materialnej rodziny, rolą zakupową a preferowaną 
strategią alokacji zasobów i sekwencjami wyborów środków oraz celów 
oszczędzania i inwestowania oraz zachowań na rynku produktów finansowych  
i inwestycyjnych.  

 
CONSUMERS' PERSONAL VALUES AND MEANS-ENDS  

OF SAVINGS AND INVESTMENTS OF THE HOUSEHOLDS 
 

Summary 
 

The paper is devoted to the estimation of the relationship between the types of resources’ al-
location and means-ends structures of savings and investments in the households. Confirmatory 
factor analysis of resource allocation scale was used for development of the altruistic-cooperative 
and non-cooperative/competitive bi-polar dimension of allocation scale. The means – end chains 
approach (Association Pattern Technique) has been used to assess the relationship between means 
and ends of saving and investing of the households’ members. Multinomial logit models with 
latent variables and dummy covariates were used for testing the relationship between means-ends, 
allocation strategies and socio-demographic characteristic of the family members. 

Keywords: resource allocation, means-end theory, latent variables 
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LOJALNO ŚĆ KONSUMENTÓW ALKOHOLU  
W KONTEKŚCIE PIJACKIEGO STYLU SPO śYCIA  
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono zagadnienie lojalności młodych konsumentów alkoholu w kon-
tekście pijackiego stylu spoŜycia (binge drinking) w perspektywie marketingu społecznego. Na 
podstawie przeprowadzonych badań empirycznych metodą wywiadu biograficznego, na próbie 10 
respondentów, ukazano specyfikę zachowań lojalności wobec alkoholu. Większość respondentów 
dostrzega adekwatność uŜycia terminu „lojalność” w odniesieniu do alkoholu. Zidentyfikowano 
trzy obszary lojalności konsumentów alkoholu: lojalność konsumentów ze względu na cechy 
alkoholu, lojalność konsumentów wobec marki i miejsca zakupu alkoholu oraz lojalność konsu-
mentów w kontekście towarzyskim – okazje, rytuał, prestiŜ. Głębsze poznanie zagadnienia lojal-
ności młodych konsumentów alkoholu powinno umoŜliwi ć podjęcie bardziej adekwatnych inter-
wencji marketingu społecznego ograniczających pijacki styl spoŜycia alkoholu. 

Słowa kluczowe: alkohol, lojalność, konsument, wywiad biograficzny, patriotyzm lokalny  

Istota marketingu społecznego 

W artykule zagadnienie przyczyn i zachowań lojalności młodych konsu-
mentów alkoholu osadzone jest w perspektywie marketingu społecznego. We-
dług Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (United States 
Agency for International Development) „marketing społeczny stosuje techniki 
marketingu komercyjnego, aby osiągnąć cele społeczne. Praktycy marketingu 
społecznego wykorzystują kombinacje produktu, ceny, dystrybucji i promocji 

                                                 
1 dsiem@pb.edu.pl. 



Dariusz Siemieniako 262

w celu maksymalizowania uŜytkowania produktu przez specyficzne grupy po-
pulacji. W dziedzinie zdrowia, programy marketingu społecznego w rozwijają-
cym się świecie tradycyjnie skupiają się na zwiększeniu dostępności uŜycia 
produktów związanych ze zdrowiem”2. Głównym celem marketingu społeczne-
go w odniesieniu do konsumpcji alkoholu jest zmniejszenie jego spoŜycia, nie 
zaś wyeliminowanie3. W odniesieniu do nadmiernej konsumpcji alkoholu, mar-
keting społeczny jest skoncentrowany na najpilniejszych potrzebach społecz-
nych, takich jak: 

− zdrowie publiczne (public health)4, 
− obraŜenia, włącznie z wypadkami samochodowymi5, 
− prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu6, 
− napastowanie seksualne7, 
− reklama alkoholu i picie przez młodych ludzi8, 
− rodzinne i inne problemy społeczne9. 
R.C. Lefebvre zaproponował zintegrowany model marketingu społecznego, 

który przedstawiono na rysunku 1. Elementy składowe modelu są znane z kon-
cepcji marketingu komercyjnego, z tym Ŝe zastosowane w kontekście prezen-
towanej tu wersji marketingu słuŜą do wspierania korzystnych zmian społecz-
nych. 
 

                                                 
2 Private sector health glossary, United States Agency for International Development, 

http://psp-one.com/section/resource/glossary (19.10.2010). 
3 G. Hastings, K. Angus, When is social marketing not social marketing? „Journal of Social 

Marketing” 2011, Vol. 1, Iss. 1, s. 45–53. 
4 H. Wechsler, T.F. Nelson, What we have learnt from the Harvard School Of Public Health 

College alcohol study: focusing attention on college student alcohol consumption and the envi-
ronmental conditions that promote it, „Journal of Studies on alcohol and Drugs” 2008, Vol. 69, 
Iss. 4, s. 1–10. 

5 C.L. Park, Positive and negative consequences of alcohol consumption in college students, 
„Addictive Behaviors” 2004, Vol. 29, s. 311–321. 

6 M. Cismaru, A.M. Lavack, E. Markewich, Social marketing campaigns aimed at preventing 
drunk driving: a review and recommendations, „International Marketing Review” 2009, Vol. 26, 
Iss. 3, s. 292–311. 

7 S.C. Hill, S.R. Thomsen, R.M. Page, N. Parrott, Alcohol advertisements in youth-oriented 
magazines: persuasive themes and responsibility messages, „American Journal of Health Educa-
tion” 2005, Vol. 36, Iss. 5, s. 258–265. 

8 B. Gunter, A. Hansen, M. Touri, Alcohol advertising and young people’s drinking, „Young 
Consumers” 2009, Vol. 10, Iss. 1, s. 4–16. 

9 M. Cismaru, A.M. Lavack, E. Markewich, Alcohol consumption among young consumers:  
a review and recommendations, „Young Consumers” 2008, Vol. 9, Iss. 4, s. 282–296.  
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PoŜądane 
zachowanie:
– determinanty,
– kontekst,

Marketing mix:
BPS
– Projekt i cechy
Cena
– Zachęty i koszt
Dystrybucja
– Dostęp i okazje
Promocja
– Komunikacja
i doświadczenie

Korzyść audytorium

Istota: zachowania, 
produkty i usługi  
(behaviours, 
products and 
services – BPS)

– marka
– znaczenie
– pozycjonowanie

 
Rys. 1: Zintegrowany model marketingu społecznego 

śródło: R.C. Lefebvre, An integrative model for social marketing, „Journal of Social Marketing”, 
2011, Vol. 1, Iss. 1, s. 59.  

Zaproponowany model ukazuje dwa róŜniące się rysy marketingu społecz-
nego10: 

a) marketing społeczny jest skupiony na ludziach, ich potrzebach i pra-
gnieniach, aspiracjach, stylu Ŝycia i wolności wyboru, 

b) cele marketingu społecznego koncentrują się na zagregowanej zmianie 
zachowania – programy marketingu społecznego skupiają się na doce-
lowych segmentach populacji lub rynku, a nie na jednostkach. 

Zdefiniowanie pijackiego spoŜycia alkoholu 

Spośród róŜnych form konsumpcji alkoholu, szczególnie szkodliwą dla 
zdrowia i niosącą ze sobą takŜe inne negatywne konsekwencje jest spoŜywanie 
duŜych ilości alkoholu w ramach jednorazowego epizodu (binge drinking)11. 
Autor niniejszego artykułu proponuje tłumaczenie pojęcia binge drinking jako 
pijackie spoŜycie. Popularność omawianej formy konsumpcji alkoholu wśród 
młodych osób rośnie w krajach wysoko rozwiniętych, a takŜe wzrasta w Pol-

                                                 
10 R.C. Lefebvre, An integrative model for social marketing, „Journal of Social Marketing” 

2011, Vol. 1, Iss. 1, s. 58. 
11 C.J. Cherpitel, J. Moskalewicz, G. Świątkiewicz, Drinking patterns and problems in emer-

gency services in Poland, „Alcohol” 2004, Vol. 39, No. 3, s. 256–261. 
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sce12. Coraz więcej badaczy i praktyków, m.in. z obszaru marketingu społecz-
nego, interesuje się zagadnieniem pijackiego spoŜycia alkoholu. Najbardziej 
popularne definicje pijackiego spoŜycia alkoholu odnoszą się do ilości spoŜy-
wanego alkoholu w jednostce czasu. Uwypuklona jest zwłaszcza nagła kon-
sumpcja duŜych ilości alkoholu. Jedna z pierwszych definicji amerykańskiego 
badacza H. Wechslera precyzyjnie ujmuje pijacką formę spoŜycia alkoholu jako 
konsumowanie: w przypadku męŜczyzn – pięciu lub więcej, a w przypadku 
kobiet – czterech lub więcej standardowych porcji alkoholu w trakcie jednego 
epizodu spoŜycia13. Z kolei w australijskich definicjach pijackie spoŜycie alko-
holu oznacza w przypadku męŜczyzn konsumpcję siedmiu lub więcej,  
a w przypadku kobiet konsumpcję pięciu lub więcej standardowych porcji alko-
holu w trakcie jednej doby14. 

Jeśli chodzi o definicje zaproponowane na podstawie badań jakościowych, 
to prezentowane są róŜne motywacje i sposoby pijackiego spoŜycia alkoholu. 
Wyniki badań K. Kubackiego i innych15, przeprowadzone metodą zogniskowa-
nych wywiadów grupowych i pamiętników w Polsce i Kanadzie, ukazują szereg 
zróŜnicowanych motywacji i zachowań związanych z pijackim spoŜyciem alko-
holu wśród studentów studiów dziennych, które zostały podzielone na trzy fazy: 
inicjacji, pobłaŜania i umiarkowania (tab. 1). 

Przedstawione typowe motywacje i zachowania pijackiej konsumpcji alko-
holu wśród studentów w trzech fazach wiąŜą się ze zmianami rozwoju osobo-
wości młodego dorosłego człowieka oraz z wpływem kulturowym. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 M. Makara-Studzińska, A. Urbańska, Binge drinking patterns among young people from ru-

ral areas of Lublin province, „Annals of Environmental and Agricultural Medicine” 2007, Vol. 
14, s. 45–49. 

13 H. Wechsler, A. Davenport, G.W. Dowdall, B. Moeykens, S. Castillo, Health and behavioral 
consequences of binge drinking in college: A national survey of students at 140 campuses, „Jour-
nal of American Medical Association” 1994, Vol 272, s. 1674. 

14 Preventing alcohol related harm, 2008, A report prepared for the National Preventative 
Health Taskforce, Commonwealth of Australia, http://www.preventativehealth.org.au/internet/ 
preventativehealth/publishing.nsf/Content/tech-alcohol (8.10.2012).  

15 K. Kubacki, D. Siemieniako, S. Rundle-Thiele, College binge drinking: a new approach, 
„Journal of Consumer Marketing” 2011, Vol. 28, Iss. 3, s. 225–233. 
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Tabela 1 

Typowe motywacje i zachowania pijackiej konsumpcji alkoholu (binge drinking)  
wśród studentów w trzech fazach 

Inicjacja PobłaŜanie Umiarkowanie 
Uczenie się o alkoholu Konsumpcja alkoholu czę-

sta i w duŜych ilościach 
Częsta konsumpcja alko-
holu, ale w mniejszej 
ilości niŜ poprzednio 

Sporadyczna konsumpcja Konsumpcja alkoholu wią-
Ŝe się z nastawieniem na 
poszukiwanie toŜsamości 
społecznej:  
– ułatwienie Ŝycia spo-

łecznego,  
– picie alkoholu po to, 

Ŝeby się upić, 
– picie alkoholu w duŜych 

grupach społecznych, 
– konsumpcja alkoholu 

jako znak honoru wśród 
innych (badge of ho-
nor), 

Konsumpcja alkoholu nie 
zawsze z innymi 

Dostęp do alkoholu po-
przez poleganie na innych  

Picie alkoholu w mniej-
szych grupach społecz-
nych 

Eksperymentowanie  
z alkoholem 

Picie dla smaku i satys-
fakcji z alkoholu   

Wspólne doświadczenia 
konsumpcji alkoholu  
w grupie znajomych 

Konsumpcja alkoholu 
wiąŜe się z nastawieniem 
na poszukiwanie toŜsa-
mości osobowej: 
– brak potrzeby kon-

formizmu społeczne-
go,  

– niechęć do częstego 
wprowadzania się 
w stan upojenia al-
koholowego wraz 
z konsekwencjami – 
„DłuŜej juŜ tego nie 
wytrzymam”, 

– brak intencji upicia 
się. 

Konsumpcja alkoholu jako 
oznaka honoru wśród 
innych (badge of honor) 

Syndrom „18. roku Ŝycia”:  
– wyraŜanie własnej nie-

zaleŜności od rodziców 
i opiekunów,   

– poszukiwanie przyjem-
ności, 

– nastawienie na uzyska-
nie natychmiastowej sa-
tysfakcji, 

– beztroskość – niezwa-
Ŝanie na konsekwencje. 

Spróbowanie alkoholu po 
raz pierwszy jako rytuał 
wejścia do grupy „wta-
jemniczonych” (rite of 
passage) 
Traktowanie alkoholu jako 
zakazanego owocu, które-
go „trzeba spróbować” 

Źródło: K. Kubacki, D. Siemieniako, S. Rundle-Thiele, College binge drinking: a new approach, 
„Journal of Consumer Marketing” 2011, Vol. 28, Iss. 3, s. 230. 

Społeczno-kulturowe znaczenie lojalności konsumentów alkoholu  

Lojalność konsumentów alkoholu moŜe być rozumiana jako postawa lub 
zachowanie głównie w odniesieniu do róŜnych obiektów związanych bezpo-
średnio z alkoholem, takich jak: marka alkoholu, rodzaj alkoholu czy teŜ miej-
sce zakupu alkoholu. Z uwagi na specyfikę produktów alkoholowych, które 
w formie pijackiej (binge) spoŜywa się najczęściej w grupie osób, konsumpcja 
alkoholu ma takŜe znaczenie symboliczne. Lojalność konsumenta wobec alko-
holu w kontekście społecznym powstaje jako symboliczna reprezentacja i wza-
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jemność postawy lojalności tego konsumenta wobec konkretnego „obiektu” 
społecznego, np. grupy znajomych z osiedla lub miejscowości, grupy studentów 
z akademika, grupy subkulturowej, czy teŜ bliŜszej i dalszej rodziny16. Zidenty-
fikowano typowe postawy i zachowania lojalności konsumentów alkoholu pod 
wpływem czynników społeczno-kulturowych (tab. 2). 

Tabela 2 

Typowe postawy i zachowania lojalności konsumentów alkoholu pod wpływem czynników  
społeczno-kulturowych 

Czynniki spo-
łeczno-kulturowe 

Typowe postawy lojalności 
konsumentów alkoholu 

Typowe zachowania lojalności 
konsumentów alkoholu 

Etnocentryzm 

– zaangaŜowanie związane 
ze „swoim” (np. krajo-
wym) produktem/marką 
jako moralny obowiązek, 

– wrogość wobec „obcych” 
(np. zagranicznych) marek 
alkoholi, 

– antylojalność wobec kon-
kretnej „opozycyjnej” 
marki (np. z sąsiadującego 
regionu) lub kategorii pro-
duktu. 

– powtórne zakupy produktu 
„swojego”, 

– przekazywanie opinii innym 
konsumentom (znajomym 
i nieznajomym) o powinno-
ści nabywania produktu wy-
twarzanego lokalnie. 

Patriotyzm  
lokalny 

– postawa lojalności wobec 
marki/kategorii produktu 
wynikająca z postawy lo-
jalności wobec regionu, 

– postrzeganie cech produktu 
przez pryzmat cech regio-
nu, 

– pozytywne nastawienie do 
produktów zagranicznych. 

powtórne zakupy produktu 
związanego z wydarzeniami 
lokalnymi podczas tych wyda-
rzeń (np. zakupy marki piwa 
sponsorującej druŜynę sporto-
wą podczas wydarzenia spor-
towego). 

Lokalność 

postawa przywiązania do kon-
kretnej lokalności poprzedza 
pozytywne nastawienie do 
konkretnego rodzaju, a niekie-
dy marki alkoholu. 

– stałość preferencji kon-
sumpcyjnych i wybór kon-
kretnych rodzajów alkoholu 
w zaleŜności od specyfiki 
lokalności, 

– grupowa konsumpcja kon-
kretnego rodzaju alkoholu 
w danej lokalizacji. 

Nostalgia 

– silne i pozytywne emocjo-
nalne doświadczenie zwią-
zane z konsumpcją kon-
kretnego produktu w prze-

– powtórne zakupy krajowej 
marki alkoholu, najczęściej 
piwa, zazwyczaj podczas 
dłuŜszego pobytu za granicą, 

                                                 
16 D. Siemieniako, Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu, „Marketing 

i Rynek” 2013(artykuł w druku). 
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szłości, utrwalone w pa-
mięci konsumenta na trwa-
łe kształtuje jego preferen-
cje zakupowe oparte na no-
stalgii, 

– tęsknota za miejscem po-
chodzenia, najczęściej 
podczas dłuŜszego prze-
bywania za granicą impli-
kuje dodawanie cech marce 
alkoholu związanego 
z miejscem za którym się 
tęskni. 

– przekazywanie pozytyw-
nych opinii o produkcie/ 
marce osobom związanym  
z nostalgicznym doświad-
czeniem. 

Źródło: D. Siemieniako, Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu, „Mar-
keting i Rynek” 2013 (artykuł w druku). 

Spośród czterech czynników społeczno-kulturowych, tj. etnocentryzmu, pa-
triotyzmu lokalnego, lokalności i nostalgii, literatura przedmiotu najczęściej 
podkreśla wpływ patriotyzmu lokalnego na lojalność konsumentów alkoholu. 

Metoda badawcza – wywiad biograficzny 

W artykule przedstawiono wyniki wywiadów biograficznych przeprowa-
dzonych w Polsce, w mieście liczącym 300 tys. mieszkańców, w okresie od 
kwietnia do września 2012 r., na temat przyczyn i zachowań lojalności konsu-
mentów alkoholu17. Wywiady biograficzne są wykorzystywane do „zrozumie-
nia kontekstu działań podmiotu w historii, ukazując, jak osobiste i społeczne 
znaczenia wspierają działania tego podmiotu w codziennym Ŝyciu”18. 

Wywiady biograficzne zostały przeprowadzone z pojedynczymi osobami 
w warunkach, w których respondenci czuli się swobodnie, np. w domu respon-
denta, miejscu jego pracy czy teŜ w biurze badacza, o ile tak wolał respondent. 
Istotnym warunkiem było niezakłócanie przebiegu wywiadu (np. wyłączenie 
telefonów komórkowych), w tym brak wpływu osób trzecich. Dzięki temu mo-
gła powstać atmosfera zaufania i otwartości między badaczem a respondentem. 
Na podstawie przygotowanego scenariusza, zadawane przez badacza pytania 
były dostosowane do informacji uzyskiwanych w trakcie kaŜdego wywiadu. 
                                                 

17 Przeprowadzone badanie jest częścią większego projektu badawczego realizowanego przez 
autora artykułu jako Associate Investigator wspólnie z dr Krzysztofem Kubackim (Chief Investi-
gators) z grantu: Griffith University New Researcher Grant Scheme, pt. Towards a typology of 
binge drinking: an exploratory study examining extreme alcohol consumption among young 
people in four countries. Zagadnienie lojalności konsumentów alkoholu autor niniejszego artyku-
łu badał samodzielnie w ramach tego grantu. 

18 J. Harding, Questioning the subject in biographical interviewing, „Sociological Research 
Online” 2006, Vol. 11, Iss. 3, http://www.socresonline.org.uk/11/3/harding.html (25.03.2013). 
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Celem wywiadów na temat zachowań lojalności konsumentów alkoholu było 
zebranie informacji o postawach i zachowaniach świadczących o lojalności 
wobec alkoholu, a takŜe o przyczynach lojalności. Chciano takŜe zrozumieć, 
jakie znaczenia ma dla respondentów zjawisko lojalności konsumenckiej 
w odniesieniu do alkoholu. Łącznie przeprowadzono 10 indywidualnych wy-
wiadów biograficznych.  

Podstawowe dane odnośnie do próby badawczej i przeprowadzonego bada-
nia to:  
− osoby w wieku 25–32 lat,  
− ukończone studia wyŜsze stacjonarne II stopnia,  
− odpowiedź pozytywna na pytanie: „Czy podczas studiów spoŜywał/a 

Pan/Pani alkohol?”, 
− liczebność próby to 10 respondentów, w tym 5 kobiet i 5 męŜczyzn. 

Ze względu na potrzebę zróŜnicowania respondentów, nie narzucano innych 
kryteriów wyboru próby badawczej. Przyjęcie wieku respondentów 25–32 lat 
daje, po pierwsze, pewność, Ŝe ukończyli oni studia stacjonarne, w trakcie któ-
rych mogli przejść przez wszystkie trzy fazy pijackiej formy konsumpcji alko-
holu (binge drinking). Drugim załoŜeniem było rozpoznanie, jak zmieniło się 
podejście respondentów do konsumpcji alkoholu po zakończeniu studiów wyŜ-
szych.  

Respondenci brali udział w badaniu dobrowolnie. KaŜdy uczestnik badania 
otrzymywał bon towarowy w wysokości 100 PLN na zakupy w lokalnym cen-
trum handlowym. Wywiady biograficzne były nagrywane na dyktafon i trwały 
od 1,5 do 2 godzin. Została przeprowadzona transkrypcja wywiadów w edyto-
rze tekstu Word.  

Wyniki wywiadów biograficznych w odniesieniu do lojalności konsumentów 
alkoholu 

Kwestią generalną było stwierdzenie przez respondentów, czy termin „lo-
jalność konsumenta” jest adekwatny do konsumpcji alkoholu. Większość spo-
śród badanych osób potwierdzało adekwatność zjawiska lojalności w zachowa-
niach konsumpcji alkoholu oraz dostrzegało w swoich własnych zachowaniach 
konsumpcyjnych alkoholu występowanie lojalności konsumenckiej. Jeden 
z respondentów stwierdził, Ŝe jego lojalność wobec alkoholu, konkretnie piwa, 
powstawała z czasem. Na pytanie o adekwatność uŜycia słowa „lojalność” 
w stosunku do alkoholu odpowiedział: 
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„My ślę, Ŝe tak. Znaczy myślę, Ŝe to niekoniecznie jest na początku, gdy 
człowiek spoŜywa [alkohol – dopisek autora], bo myślę, Ŝe to dla niego wtedy 
nie ma Ŝadnego znaczenia, co on pije generalnie […] [o okresie bieŜącym – 
dopisek autora]. Mam jedno piwo, w sieci Lidl kupuję, polecam, Perlenbacher 
się nazywa, niewiele kosztuje, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo dobre piwo, 
które piję, powiem juŜ chyba od sześciu lat i jego smak się nie zmienił. Jak było 
dobre, tak do tej pory jest dobre” (M8)19. 

Aczkolwiek niektórzy respondenci twierdzili, Ŝe określenie „lojalność” nie 
jest właściwe w stosunku do alkoholu, wskazując, Ŝe jest to „śmieszne” (K420), 
czy teŜ „Lojalność w stosunku do marki to tak troszeczkę dziwne, prawda okre-
ślenie” (M2). Dwoje respondentów wyjaśniło szerzej swój punkt widzenia na 
niewłaściwe uŜycie słowa lojalność w odniesieniu do alkoholu, uwypuklając 
raczej zachowanie konsumenckie związane z przyzwyczajeniem:  

„My ślę, Ŝe lojalność to jest złe słowo akurat w takim odniesieniu, bo to jest 
kwestia jakichś przyzwyczajeń, bo jeŜeli coś zamawiam, coś mi smakuje, to 
zostanę przy tym i będę to zamawiać, ale jakby lojalność jest zbyt duŜym sło-
wem na to, jak by nie było tego, zamówię coś innego, jakiś odpowiednik. No 
wiadomo, nie będzie mi tak smakowało, bo się przyzwyczaiłam do czegoś, ale 
nie będę z tego powodu płakać, o tak” (K7). 

Na pytanie badacza: „Lojalność a alkohol – czy jest takie zjawisko? Na 
czym to moŜe polegać?” – uzyskano odpowiedź: 

„Tak. Ja nie jestem lojalna, ale jest takie zjawisko. [Polega – dopisek auto-
ra] na tym, Ŝe ktoś jest przyzwyczajony często do jakiegoś smaku i jeŜeli ten 
smak jest niezmienny, bo jednak nie ukrywajmy, często jest tak, Ŝe powiedzmy, 
jeŜeli chodzi o piwo, piwo jest pewnej jakości i ma jakiś swój smak, a później 
producenci Ŝeby zaoszczędzić, to troszeczkę więcej dolewają alkoholu, mniej 
chmielu, no to i smak się zmienia, ale w duŜej mierze to jest przyzwyczajenie” 
(K6). 

Analiza treści przeprowadzonych wywiadów pokazuje, Ŝe gdy uczestnicy 
wywiadów mówią o róŜnych aspektach lojalności wobec alkoholu, często po-
jawia się kwestia odpowiedniej relacji jakości do ceny produktów alkoholo-
wych. Niektórzy respondenci prezentują tę relację jako jedyne kryterium lojal-
ności, inni natomiast korzystną relację jakości oraz ceny konkretnego rodzaju 
i marki alkoholu ukazują jako warunek konieczny, ale niewystarczający do 

                                                 
19 M8 – symbol respondenta; M oznacza męŜczyznę, cyfra odnosi się do numeru wywiadu bio-

graficznego, w tym przypadku jest to 8. 
20 K4 – symbol respondenta kobiety, z którą przeprowadzono wywiad biograficzny numer 4. 
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powstania lojalności. Jeszcze inni respondenci twierdzą, Ŝe w przypadku speł-
niania potrzeb prestiŜu ta relacja w ogóle nie ma znaczenia, jak np. w konsump-
cji drogiej whisky. Lojalność wobec rodzaju lub marki alkoholu wyraŜa się 
według respondentów w częstszym zakupie i konsumpcji konkretnego produk-
tu, marki alkoholu. MoŜna stwierdzić, Ŝe jest to produkt alkoholowy pierwszego 
wyboru. Jako zachowanie lojalnościowe uznawane teŜ jest przekazywanie po-
zytywnych opinii i zachęcanie innych do spoŜycia konkretnej marki lub rodzaju 
alkoholu. Respondenci wypowiadali się na ten temat tak: 

„Bo teraz to na przykład piję trzy wybrane wódki, które najbardziej odpo-
wiadają mi smakowo i cenowo. […] kiedyś jeszcze zaczęło się od Luksusowej. 
Myśmy zauwaŜyli, Ŝe Luksusowa strasznie bardzo nam, bardzo podchodzi, Ŝe 
nie ma jakiegoś wykrzywiania się, jeŜeli chodzi o wódkę. A teraz np. bardzo 
wszyscy są za Gorzką śołądkową, bo przede wszystkim jest cena odpowiednia 
i jakość” (M1). 

„[…] lojalność moŜe polegać na tym, Ŝe jeŜeli komuś odpowiada jakiś 
smak, odpowiada cena, to po prostu ten alkohol kupuje, tak. Ja na przykład 
przez pewien okres kupowałam ciągle piwo Warkę, bo mi bardzo smakowało, 
było takie słodsze i w ogóle i w związku z tym, Ŝe… no inne mi nie odpowiada-
ły, to mi odpowiadało i smakowało mi i cenowo mi odpowiadało, no to prak-
tycznie przy kaŜdej okazji piłam Warkę. Tak samo jak w tym momencie jest 
wino Carlo Rossi, prawda, które teŜ mi odpowiada w smaku i cenowo jest jesz-
cze ok i je teŜ kupuję, nawet jakoś tak nie mam ochoty wypróbowywania in-
nych alkoholi, jakoś się tego trzymam po prostu” (K9). 

Niektórzy respondenci w mniejszym stopniu akcentowali znaczenie ceny 
w lojalności wobec marki alkoholu. Cechy alkoholu stanowiące elementy skła-
dowe jakości tego alkoholu, na które respondenci zwracali szczególną uwagę, 
to: smak, składniki, sposób produkcji, opakowanie. Niektórzy respondenci de-
klarowali lojalność wobec marki produktów alkoholowych, takich jak piwo czy 
teŜ wysokoprocentowe alkohole, polegającą na powtórnych zakupach, wyłącz-
nie ze względu na preferencje smakowe, inni z kolei brali pod uwagę takŜe 
skład i sposób wytwarzania. W przypadku tej drugiej grupy respondentów jest 
to oznaką bardziej świadomego podejście do wyboru alkoholi. Wypowiedzi 
respondentów na ten temat to: 

„[…] bo jeŜeli coś zamawiam, coś mi smakuje, to zostanę przy tym i będę 
to zamawiać” (K7). 

„Ja bardzo lubię piwa niemieckie, ale dlatego, Ŝe one mają więcej chmielu, 
czego w polskich piwach w ogóle nie ma. Jest tylko ekstrakt chmielu, chmielu 
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w ogóle nie ma, tak. I u nas się dolewa, nie wiem, nie zajmuję się produkcją 
piwa, ale w jakiś tam sposób, tak spirytus, czy coś do tego piwa, bo to ewident-
nie się wyczuwa, natomiast tamte piwa, nie dość Ŝe są lŜejsze, to mają inny 
smak, to jest piwo, piwo, a u nas to jest produkt o nazwie piwo” (K6). 

„Ale później znowu śubrówka teŜ mi zamarzła i weszły nowe Gorzka de 
Luxe. Nowa butelka, zmienił się kształt butelki, więc wtedy świadomie kupiłem 
jedną i drugą, włoŜyłem do zamraŜarki i po dwóch tygodniach, czy tam po ty-
godniu wyciągnąłem i śubrówka była delikatnie taka skrystalizowana, a ta 
Gorzka de Luxe taka idealna, galareta, taka jak w restauracji podają” (M3). 

Istotną kwestią w zachowaniach lojalnościowych konsumentów jest wier-
ność marce w czasie. Jeden z respondentów ukazuje swoje zachowanie lojalno-
ściowe wobec wódki Wyborowa jako pozostawanie wiernym tej marce od po-
czątku, kiedy tylko zaczął konsumować alkohol. Ten sam uczestnik wywiadu 
zwraca uwagę na spadek lub przerwanie lojalności wobec konkretnej marki 
wódki ze względu na stwierdzenie obniŜenia się jej jakości. Tego typu sytuacja 
wpisuje się w kontekst dynamicznego rozumienia lojalności klientów. 
W. Urban i D. Siemieniako wyróŜnili cztery charakterystyczne sytuacje zmiany 
postaw klienta w czasie trwania związku z obiektami komercyjnymi, w których 
występuje wolna wola klienta kontynuowania relacji z konkretnym obiektem:  

a) spadek natęŜenia postawy pozytywnej klienta pod wpływem krytyczne-
go zdarzenia i wzrost natęŜenia postawy pozytywnej, np. w wyniku ak-
tywnej polityki firmy, 

b) zmiana natęŜenia postawy pozytywnej klienta między wysokim a ni-
skim poziomem, np. pod wpływem dostrzeŜenia atrakcyjności oferty 
konkurencji; powrót klienta do firmy po doświadczeniach z produktem 
konkurencyjnym powoduje ponowny wzrost natęŜenia postawy pozy-
tywnej,  

c) obojętnienie postawy klienta – natęŜenie postawy pozytywnej klienta 
ulega stopniowemu obniŜaniu się do poziomu osiągnięcia stabilnego 
natęŜenia bliskiego obojętności, 

d) zmiana znaku postawy z negatywnej na pozytywną, np. w sytuacji, kie-
dy dostawca reaguje w sposób satysfakcjonujący dla klienta na zgło-
szoną reklamację21. 

                                                 
21 D. Siemieniako, Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złoŜonych związkach usługowych, 

„Marketing i Rynek” 2011, nr 8, s. 12, W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, 
motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 106–115. 
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W omawianej tu sytuacji występuje pierwszy przypadek zmiany pozytyw-
nej na negatywną postawę respondenta wobec marki wódki Wyborowa. Utrata 
lojalności przez producenta tej wódki będzie trudna do odbudowania przez po-
prawę jakości, ze względu na szeroki wybór istniejących marek wódek, wpro-
wadzanie na rynek nowych odmian istniejących marek oraz wprowadzanie zu-
pełnie nowych marek. To podkreślają wypowiedzi: 

„Wi ęc, no to pamiętam jak dziś, jak zawsze była Wyborowa. Wyborowa, 
Wyborowa, Wyborowa, nie wiem, czy to przejąłem po kimś, czy po prostu tak 
się nauczyłem. […] No i Wyborowa tak naprawdę chyba się nie zmieniła od 
tych wielu lat, bo jakoś nigdy, jakoś się na niej nie zawiedliśmy” (M3). 

„[…] biała śubrówka czysta, świeŜo co weszła na rynek, jedyna, która nie 
była zamroŜona. śołądkowa i Gorzka de Luxe jeszcze w tej samej butelce za-
mroŜone, sopel lodu i ten Krupnik teŜ sopel lodu. Więc ja mówię, no to co to za 
wódka? I wtedy piłem śubrówkę. Co było udowodnione na fakcie. Ale później 
znowu śubrówka teŜ mi zamarzła” (M3). 

W zachowaniach lojalnościowych konsumentów na rynku szybko rotują-
cych produktów konsumpcyjnych (FMCG – fast moving consumer goods) moŜe 
występować zjawisko lojalności wobec miejsca zakupu. Tego typu lojalność 
jest często rozumiana poprzez identyfikację sklepu pierwszego wyboru. Niektó-
re sieci handlowe, celując w preferencje konsumentów, aby stać się dla nich 
sklepem pierwszego wyboru – wprowadzają produkty unikatowe, których nie 
moŜna kupić w Ŝadnym innym sklepie konkurencyjnym. Dwóch uczestników 
wywiadów zauwaŜyło ten sam unikatowy produkt alkoholowy w jednej z sieci 
handlowych. Marka piwa sprzedawana tylko w tej sieci ma według tych re-
spondentów wysoką jakość, wyjątkowy smak i odpowiadającą tym responden-
tom cenę: 

„[…] moŜna w Lidlu kupić, i to w przystępnej cenie piwo, […] Perlenba-
cher, polecam. On kosztuje chyba 2 złote 19 groszy i naprawdę smakuje jak 
piwo, bo tam jest chmiel, jest mniejsza zawartość alkoholu i jest cena umiarko-
wana” (K6). 

„Mam jedno piwo w sieci Lidl kupuję, polecam, Perlenbacher się nazywa, 
niewiele kosztuje, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo dobre piwo, które piję, 
powiem juŜ chyba od sześciu lat i jego smak się nie zmienił. Jak było dobre, tak 
do tej pory jest dobre” (M8). 

Respondenci zwracali uwagę na wybór alkoholu w zaleŜności od towarzy-
stwa, w którym piją, jak równieŜ w zaleŜności od okazji, której ma towarzyszyć 
alkohol. Większość respondentów dostrzegało potrzebę wyboru innych marek 
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alkoholu na zwykłe spotkania towarzyskie – a innych, bardziej prestiŜowych, 
droŜszych na okazje specjalne, czy teŜ „od święta”. Analiza danych pokazuje, 
Ŝe dotyczy to przede wszystkim alkoholi wysokoprocentowych. Lojalność kon-
sumentów wyraŜa się więc wyborem odmiennych preferowanych marek tego 
samego rodzaju alkoholu w róŜnych półkach jakościowo-cenowych w zaleŜno-
ści od postrzeganej przez konsumenta okazji spoŜycia alkoholu: 

„Na jakieś większe, powiedzmy waŜniejsze imprezy, typu urodziny, typu 
jakaś okazja, oblewanie magistra, to się kupowało droŜszą wódkę, tak Ŝeby była 
warta nawet 2 razy tyle co jakaś tam mniejsza wódka: typu Finlandia, typu 
Chopin, Pan Tadeusz itd. Nie wiem, czemu tak odbierałem, ale jak była taka 
wódka lepsza kupiona, to tak jakby to było właśnie na tę niedzielę, na to waŜne 
święto, a tak na co dzień, znaczy na takie zwykłe imprezy, to tam za 20 złotych 
w sklepie” (M3). 

Dwoje respondentów zwraca szczególną uwagę na róŜnicę między wódką 
i whisky spowodowaną tworzeniem specyficznej atmosfery towarzyszącej ich 
spoŜyciu.. Jeśli idzie o konsumpcję wódki – to podkreśla się jej obecność i zna-
czenie w kulturze polskiej od wieków, a takŜe wpływ kultury na postrzeganie 
roli wódki w spotkaniach towarzyskich przedstawicieli współczesnego pokole-
nia. Dwie respondentki porównują rolę wódki i whisky w konsumpcji na spo-
tkaniach towarzyskich. Według nich, konsumpcja wódki bardziej otwiera ludzi 
na siebie niŜ konsumowanie whisky, którą pije się dla celów prestiŜowych, aby 
zaimponować innym. Oprócz kwestii kulturowych, wskazuje się na inny sposób 
spoŜycia obu rodzajów alkoholi. Wódkę pije się wspólnie, często z toastami, 
podczas gdy whisky pije się indywidualnie we własnym „tempie”. Lojalność 
konsumentów wobec konkretnej marki wódki bądź whisky będzie więc zaleŜna 
od preferencji dotyczących spotkań towarzyskich, na których dominuje jeden 
z dwóch rodzajów alkoholi. Podkreślają to wypowiedzi: 

„Rytuał jakiś taki powstawał, Ŝe się spotykaliśmy, wiedzieliśmy doskonale 
jak będzie coś wyglądać, Ŝe trzeba się było przygotować. Spotykamy się, pije-
my, identycznie się zawsze wszystko rozkręca, zaczynamy spokojnie rozma-
wiać, kaŜdy tam coś, a potem jak juŜ kaŜdy jest bardziej odwaŜny, kaŜdy juŜ ma 
lepszy humor, tutaj zaczynamy głośniej ze sobą rozmawiać, zaczynamy dysku-
tować i tak jakby alkohol jest dobrym, tylko oczywiście do momentu któregoś, 
bo to teŜ jak juŜ się później przesadzi, to juŜ Ŝadnej dyskusji z tego nie ma; ale 
taka niewielka ilość alkoholu rozwiązuje ludziom usta i wtedy przyjemnie się 
siedzi i się rozmawia ze sobą i jest dodatkowo coś, co spaja wszystkich przy 
jednym stole, na zasadzie, teraz, Ŝe kolejeczka jakaś i pijemy i dlatego ja lubię 
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pić wódkę, bo to jest na zasadzie rytuału takiego, czego nie ma przy innych 
alkoholach, typu np. whisky, bo kaŜdy ma swoją szklankę i pije, kiedy mu się 
chce, natomiast przy wódce, to jest takie zebranie wszystkich razem do stołu” 
(K7). 

„Nie sądzę, Ŝeby to była kwestia smaku, bo jakby nikt mi nigdy nie powie-
dział, Ŝe pije whisky, bo tak bardzo lubi. Samej whisky nie piją, więc to jest 
picie zazwyczaj whisky z colą, na zasadzie takiego drinka, więc równie dobrze 
moŜna go zrobić z wódką, ale ta whisky bardziej prestiŜowo brzmi i bardziej 
dorośle, więcej zarabiam, mam więcej pieniędzy, więc mogę sobie pozwolić na 
to, Ŝeby sobie kupić lepszy alkohol. Tak samo jak się pójdzie do klubu i się 
poprosi o whisky nawet z tą colą, na zasadzie, ale piję whisky z colą, to znaczy, 
Ŝe mnie stać na droŜszego drinka, to teŜ lepiej wyglądam wśród innych osób niŜ 
zamówienie zwykłej wódki z jakimś sokiem” (K7). 

„[…] bo inaczej się wygląda, jak się idzie na imprezę i przyniesiesz czer-
wonego [idzie o Johnny Walkera – dopisek autora], a inaczej, jak przyniesiesz 
niebieskiego, tak. No i tu nie ma o czym mówić. Inaczej teŜ goście postrzegają 
jak poczęstujesz takim winem za 120 złotych niŜ winem za 20 złotych. Nawet 
jeŜeli ono w smaku jest bardzo zbliŜone” (K5). 

Podsumowanie 

Z punktu widzenia celów marketingu społecznego istotna jest zmiana za-
chowania konsumentów alkoholu z konsumpcji nadmiernej, szkodliwej dla 
zdrowia i niosącej ze sobą takŜe inne negatywne konsekwencje, na konsumpcję 
umiarkowaną. Głębsze poznanie zagadnienia lojalności młodych konsumentów 
alkoholu powinno umoŜliwi ć podjęcie bardziej skutecznych interwencji marke-
tingu społecznego ograniczających pijacki styl spoŜycia alkoholu. Zjawisko 
lojalności konsumentów wobec alkoholu, obok ryzyka związanego z uzaleŜnie-
niem, moŜe być takŜe mechanizmem wpływającym na zmniejszenie ilości 
i częstotliwości spoŜycia alkoholu. Konsument spoŜywa ulubiony alkohol, re-
alizując najczęściej potrzebę indywidualnych preferencji, a nie np. szkodliwego 
dla zdrowia upojenia alkoholowego, w przypadku którego preferencje dotyczą-
ce rodzaju czy marki alkoholu schodzą na dalszy plan.   
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ALCOHOL CONSUMERS’ LOYALTY IN THE BINGE DRINKING 
CONTEXT IN THE LIGHT OF BIOGRAPHICAL INTERVIEW STUD Y 
 

Summary 
 

In the paper it is presented the issue of alcohol loyalty of young consumers in the binge 
drinking context in social marketing perspective. The specificity of loyalty behaviors towards 
alcohol is presented basing on empirical study using biographical interview method with 10 inter-
viewees. Majority of interviewee perceive the adequacy of using loyalty term in relation to alco-
hol. There are identified three areas of alcohol consumers’ loyalty: consumers’ loyalty as a result 
on alcohol characteristics, consumers’ loyalty towards alcohol brand and place of shopping and 
consumers’ loyalty in the social context – occasions, ritual, and prestige. Deeper understanding of 
issue of alcohol young consumers’ loyalty should enable more adequate social marketing inter-
ventions which goal is to limitation of scale of binge drinking.  

Keywords: alcohol, loyalty, consumers, biographical interview, brand, local patriotism  

Translated by Dariusz Siemieniako 
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PREFERENCJE NABYWCÓW INSTYTUCJONALNYCH 
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W POLSCE 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących oceny usług pocztowych, 
przeprowadzonych w segmencie nabywców instytucjonalnych. Wybór klientów instytucjonal-
nych wynikał z faktu, Ŝe w Europie nadają oni 88% przesyłek listowych i 95% paczek. W Polsce 
relacje te są zbliŜone do wyników ogólnoeuropejskich. Badanie wykazało, Ŝe Poczta Polska, 
pomimo silnej pozycji rynkowej, tylko częściowo jest zdolna do konkurowania na otwartym 
rynku. Najsilniejsze jej atuty to: doręczanie przesyłek do kaŜdego adresata na obszarze kraju, 
szeroka oferta usługowa, świadczenia dodatkowe towarzyszące usługom podstawowym, dostęp-
ność sieci placówek i skrzynek nadawczych, regularność doręczania, identyfikacja wizualna 
przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: preferencje, mapy preferencji, operator pocztowy, usługi pocztowe, klient 

Wprowadzenie 

Podstawowym zadaniem określenia przewagi konkurencyjnej operatora 
pocztowego jest sprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytanie: na ile oferta 
usługowa operatora pocztowego jest dostosowana do preferencji nabywców? 

Autor przeprowadził badanie ankietowe dotyczące oczekiwań i oceny reali-
zacji instrumentów konkurencji wykorzystywanych przez Pocztę Polską. An-
kieta była anonimowa. Badanie zostało przeprowadzone między 20 listopada 
a 22 grudnia 2011 roku na populacji podmiotów gospodarczych nadających 
wiele przesyłek pocztowych (listowych i paczek). Łącznie do próby dobrano 
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674 podmioty wyselekcjonowane z rankingów największych podmiotów go-
spodarczych i administracyjnych. Uzyskano 57 odpowiedzi, z których wszyst-
kie były waŜne.  

Największą rolę na rynku usług pocztowych, poza Pocztą Polską, odgrywa 
piętnaście podmiotów. Podmioty te obsługiwały w 2010 roku 99,67% wszyst-
kich przesyłek przyjętych przez operatorów konkurencyjnych i otrzymywały za 
to 93,46% wartości przychodów z usług przesyłkowych uzyskiwanych przez 
konkurentów Poczty Polskiej2. 

Kwestionariusz ankiety zawierał dziewięć pytań, z czego sześć dotyczyło 
oceny wykorzystania podstawowych instrumentów konkurencji (asortymentu 
usług, jakości, polityki cenowej, dystrybucji, promocji, obsługi klienta) przez 
publicznego operatora pocztowego jako źródeł przewagi konkurencyjnej. KaŜdy 
z badanych instrumentów został oceniony według siedmiu czynników składają-
cych się na jego kształtowanie. 

Analiza preferencji nabywców instytucjonalnych i ocena realizacji instru-
mentów konkurencji  

W badaniu skierowanym do podmiotów instytucjonalnych uzyskano odpo-
wiedzi od podmiotów z dziesięciu branŜ (w nawiasach podano liczbę bada-
nych): e-biznesu (17), bankowości (12), administracji (10), transportu i gospo-
darki magazynowej (2), turystyki i wypoczynku (3), ubezpieczeń (6), teleko-
munikacji (1), handlu hurtowego i detalicznego (bez e-commerce) (2), marke-
tingu (1) i mass mediów (2). NaleŜy podkreślić, Ŝe wszystkie podmioty działały 
w branŜach, o które zabiegają publiczny operator pocztowy i operatorzy z nim 
konkurujący.  

Wśród podmiotów objętych badaniem dominowały te, które wysyłają do 
1 mln listów; mniejszą grupę stanowiły podmioty nadające od 1 do 10 mln li-
stów. Nie było odpowiedzi od podmiotów nadających rocznie ponad 10 mln 
listów; jest to nieliczna grupa największych nadawców przesyłek listowych (np. 
operatorzy telefonii komórkowej). Podmioty korzystające z usług paczkowych 
w największej części reprezentowane były przez nadających od 1 tys. do 10 tys. 
paczek, sześć podmiotów nadawało mniejsze liczby paczek, a jeden ponad 
10 tys. paczek rocznie. 

                                                 
2 Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku, UKE, Warsza-

wa 2011, s. 29. 
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Ranking operatorów stanowiących zagroŜenie dla publicznego operatora 
pocztowego pod koniec 2011 roku (na podstawie odpowiedzi badanych pod-
miotów) przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Najgroźniejsi konkurenci Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych 

Operator konkurencyjny Liczba wskazań 
InPost sp. z o.o. 46 
DPD Polska sp. z o.o. 18 
DHL Express (Poland) sp. z o.o. 16 
General Logistics Systems Poland sp. z o.o. 14 
Siódemka SA 8 
TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. 7 
Polska Grupa Pocztowa SA 5 
Opek sp. z o.o. 5 
UPS Polska sp. z o.o. 3 
Wszyscy operatorzy kurierscy 3 

Uwaga: część respondentów wskazywała więcej niŜ jednego operatora 

Źródło: opracowanie własne. 

Za najgroźniejszego konkurenta Poczty Polskiej badani uznali InPost – 
w większości nie wskazując segmentów rynków, na których jest on szczegól-
nym zagroŜeniem dla operatora publicznego. W obszarze przesyłek ekspreso-
wych i paczek jako najgroźniejszych najczęściej wymieniano: DPD, DHL 
i GLS; rzadziej: Siódemkę, TNT, PGP, Opek, UPS. Pojawiało się równieŜ 
stwierdzenie, Ŝe wszyscy operatorzy świadczący usługi kurierskie są najgroź-
niejszymi konkurentami dla Poczty Polskiej. 

Analiza waŜności elementów asortymentu usług pocztowych i poziomu ich 
realizacji w aspekcie konkurencyjności przez publicznego operatora pocztowe-
go w Polsce została zaprezentowana w postaci mapy preferencji3 na rysunku 1. 

Mapa preferencji przedstawia nie tylko ocenę realizacji elementów asorty-
mentu, ale takŜe ich waŜność dla klientów i przydatność do budowania przewa-
gi konkurencyjnej przez Pocztę Polską. Z mapy tej wynika, Ŝe dopasowanie 
usług do potrzeb nabywcy indywidualnego, nabywcy biznesowego, moŜliwość 
dostosowania usługi do potrzeb konkretnego klienta – to parametry oceniane 
jako bardzo istotne, realizowane jednak poniŜej oczekiwań (są najdalej oddalo-
ne od przekątnej, której przebieg ilustruje równy poziom oceny waŜności ele-

                                                 
3 J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2000, s. 154–163; Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s.461–463. 
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mentu oraz jego realizację). Kompleksowość zaspokajanych potrzeb przez 
usługi oraz świadczenia dodatkowe towarzyszące usługom (np. polecenie, po-
branie) są równieŜ realizowane znacznie poniŜej oczekiwań klientów. 
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Uwaga:  skala waŜności: od 1 – mało waŜny do 5 – bardzo waŜny;  
skala poziomu realizacji: od 1 – niski do 5 – wysoki. 

Rys. 1. Ocena waŜności elementów asortymentu usług pocztowych jako czynnika kreowania 
przewagi konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu realizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizę waŜności elementów składających się na jakość usług pocztowych 
i poziomu ich realizacji przez publicznego operatora pocztowego w Polsce za-
prezentowano na rysunku 2. 

W przypadku jakości usług pocztowych Poczty Polskiej, większość elemen-
tów jest równieŜ uznawana za bardzo waŜne (wyniki powyŜej 4,5), poziom ich 
wykonania jest jednak oceniany jako znacznie poniŜej oczekiwań nabywców. 
Jedynie dostępność placówek i nadawczych skrzynek pocztowych jest zbliŜona 
do oczekiwań nabywców. 

Znaczny dysonans pomiędzy waŜnością parametrów jakości a poziomem 
oczekiwań klientów wskazuje na słabość dostosowania systemów produkcyj-
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nych i organizacyjnych publicznego operatora pocztowego do kreowania oferty 
zgodnej z wymaganiami rynku.  
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Uwaga:  skala waŜności: od 1 – mało waŜny do 5 – bardzo waŜny;  
skala poziomu realizacji: od 1 – niski do 5 – wysoki. 

Rys. 2. Ocena waŜności elementów jakości usług pocztowych jako czynnika kreowania przewagi 
konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu realizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym instrumentem poddanym ocenie nabywców instytucjonalnych 
była polityka cenowa operatorów pocztowych. Analiza waŜności elementów 
polityki cenowej usług pocztowych i poziomu ich realizacji przez publicznego 
operatora pocztowego w Polsce została zaprezentowana na rysunku 3. 

W obszarze polityki cenowej według badanych podmiotów najsłabiej reali-
zowanym elementem przez Pocztę Polską są negocjacje cenowe – pomimo du-
Ŝego znaczenia, jakie im przypisują badani. Polityka rabatowa i wysokość cen 
wykazują takŜe istotny rozdźwięk pomiędzy oceną waŜności a dotychczaso-
wym operowaniem przez publicznego operatora pocztowego tymi narzędziami. 
Porównanie prowadzenia polityki cenowej w zaleŜności od przygotowania 
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przesyłek równieŜ okazuje się mniej istotne według badanych, a zarazem odle-
głe od oczekiwań klientów – niŜ moŜe to wynikać z oceny Poczty Polskiej. 
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Uwaga:  skala waŜności: od 1 – mało waŜny do 5 – bardzo waŜny;  
skala poziomu realizacji: od 1 – niski do 5 – wysoki. 

Rys. 3. Ocena waŜności elementów polityki cenowej jako czynnika kreowania przewagi konku-
rencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu  realizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Dystrybucja usług pocztowych jest elementem waŜnym zwłaszcza dla na-
bywców nadających przesyłki, które mają być dostarczone na terenie całego 
kraju – na obszary zurbanizowane i peryferyjne. Analiza waŜności elementów 
dystrybucji usług pocztowych i poziomu ich realizacji przez publicznego opera-
tora pocztowego w Polsce została zaprezentowana na rysunku 4. 

Dystrybucja jest jedną z najsilniejszych stron publicznego operatora pocz-
towego w Polsce. Poczta Polska ma duŜą przewagę pod względem liczby pla-
cówek (w dniu 31 grudnia 2010 roku funkcjonowało 8365 placówek) i skrzynek 
nadawczych (w dniu 31 grudnia 2010 roku miała 46 498 skrzynek) oraz doręcza 
przesyłki pod kaŜdy adres w kraju; oferuje w swoich placówkach takŜe inne 
usługi. Operatorzy niepubliczni mieli na dzień 31 grudnia 2010 roku łącznie 
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2541 placówek4. NaleŜy podkreślić, Ŝe w całym badaniu tylko dwa razy ocena 
poziomu realizacji elementu przekroczyła waŜność przypisywaną mu przez 
klientów. Są to parametry: liczba placówek i liczba skrzynek nadawczych. Bli-
skie oczekiwaniom jest takŜe doręczanie pod kaŜdy adres w kraju, natomiast 
najdalsze od oczekiwań są: wykorzystanie techniki telekomunikacyjnej w dys-
trybucji przesyłek oraz pora doręczenia. 
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Uwaga:  skala waŜności: od 1 – mało waŜny do 5 – bardzo waŜny;  
skala poziomu realizacji: od 1 – niski do 5 – wysoki. 

Rys. 4. Ocena waŜności elementów dystrybucji usług pocztowych jako czynnika kreowania 
przewagi konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu  realizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Promocja prowadzona przez operatora na rynku usług pocztowych jest in-
strumentem nisko ocenianym przez nabywców. Analiza waŜności elementów 
promocji usług pocztowych i poziomu ich realizacji przez publicznego operato-
ra pocztowego w Polsce została zaprezentowana na rysunku 5. 

                                                 
4 92% wszystkich placówek operatorów niepublicznych naleŜy do grupy 15 największych ope-

ratorów. Za: Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce…, s. 24, 26 i 35. 
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Uwaga:  skala waŜności: od 1 – mało waŜny do 5 – bardzo waŜny;  
skala poziomu realizacji: od 1 – niski do 5 – wysoki. 

Rys. 5. Ocena waŜności elementów promocji usług pocztowych jako czynnika kreowania prze-
wagi konkurencyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu realizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Promocja publicznego operatora pocztowego jest postrzegana przez klien-
tów jako mniej istotny instrument konkurencji. Sześć z jej elementów jest oce-
niana pod względem waŜności na poziomie średnim lub nawet jako mniej waŜ-
ne. Tylko całościowa identyfikacja jest waŜna według badanych i jest ona oce-
niana wysoko w przypadku Poczty Polskiej. 

Obsługa klienta przez operatora pocztowego ma duŜe znaczenie dla klien-
tów instytucjonalnych, którzy oczekują ułatwień i ścisłej oraz profesjonalnej 
współpracy ze strony podmiotów świadczących usługi pocztowe. W obszarze 
obsługi klienta Poczta Polska wykazuje niską elastyczność w dostosowywaniu 
się do oczekiwań klientów i wykorzystywaniu obsługi do uzyskiwania przewagi 
konkurencyjnej. Ma to duŜe znaczenie dla negatywnego postrzegania Poczty 
Polskiej na tle konkurentów, zwłaszcza Ŝe zgodnie z zaprezentowaną na rysun-
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ku 6 oceną waŜności elementów obsługi klienta, instrument ten jest uznawany 
przez klientów za waŜny czynnik konkurencji. 
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Uwaga:  skala waŜności: od 1 – mało waŜny do 5 – bardzo waŜny;  
skala poziomu realizacji: od 1 – niski do 5 – wysoki. 

Rys. 6. Ocena waŜności elementów obsługi klienta jako czynnika kreowania przewagi konkuren-
cyjnej Poczty Polskiej oraz ocena ich dotychczasowego poziomu realizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Praktycznie wszyscy badani wskazywali na waŜność elementów obsługi 
klienta (powyŜej 4,5, czyli blisko maksymalnej wartości) i jednocześnie ocenia-
li dotychczasową obsługę świadczoną przez Pocztę Polską znacznie poniŜej 
oczekiwań. NajwyŜej oceniona została znajomość oferty (wynik 3,5) przez pra-
cowników zajmujących się obsługą klienta. 

Podsumowanie 

Badanie wykazało, Ŝe Poczta Polska, pomimo silnej pozycji rynkowej, tyl-
ko częściowo jest zdolna do konkurowania na otwartym rynku. Najsilniejsze jej 
atuty to: doręczanie przesyłek do kaŜdego adresata na obszarze kraju, szeroka 
oferta usługowa, świadczenia dodatkowe towarzyszące usługom podstawowym, 
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dostępność sieci placówek i skrzynek nadawczych, regularność doręczania, 
identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa. Jest to jednak dość wąski wachlarz 
atutów przedsiębiorstwa (łącznie zbadano 42 paramenty), które musi działać na 
rynku w pełni zliberalizowanym. SpostrzeŜenie powyŜsze wydaje się istotne 
z uwagi na fakt, Ŝe Poczta Polska, dzięki posiadanemu do końca 2012 roku 
monopolowi, jako wyłączny operator obsługiwała 74,4% przesyłek z całego 
rynku przesyłek (z wyjątkiem druków bezadresowych) oraz przejmowała 52,7% 
przychodów z całego rynku pocztowego (z wyłączeniem segmentu druków 
bezadresowych)5. O pozostałe przesyłki i przychody konkurowała z innymi 
operatorami. Po zniesieniu monopolu prawnego (od 1.01.2013 roku) publiczny 
operator pocztowy będzie musiał konkurować o wszystkie przesyłki, co w wy-
padku moŜliwego spadku przychodów ze sprzedaŜy usług znacząco pogorszy 
jego sytuację wewnętrzną i zagrozi pozycji konkurencyjnej. 
 

PREFERENCES OF INSTITUTIONAL BUYERS OF SERVICES  
OF PUBLIC POSTAL OPERATOR IN POLAND 

 
Summary 

 
The paper presents the results of a research on the assessment of postal services which was 

conducted by the author in the segment of institutional buyers. The reason why the institutional 
clients were chosen is the fact that they send 88% of letters and 95% of all packages in Europe. In 
Poland this ratio is similar. The study showed that the Polish Post, despite its strong market posi-
tion, is only partially able to compete on the open market. Its strongest advantages are: mail de-
livery to each recipient in the country, a wide range of services, benefits to basic services, the 
availability of the branch network and post boxes, regularity of service, visual identification of the 
company. 
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5 Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
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WYBRANE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA  
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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza postaw konsumentów wobec wybranych aspektów ochrony śro-
dowiska. W artykule zaprezentowano: działania podejmowane przez oferentów w celu kreowania 
wizerunku firmy dbającej o ochronę środowiska (ekologicznej), badania konsumentów odnośnie 
do aspektów ochrony środowiska oraz zaleŜności pomiędzy płcią a ochroną środowiska. 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, ekologia, postawy konsumentów 

Wprowadzenie 

Ochrona środowiska to całokształt działań mających na celu właściwe 
wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego. 
Pojęcie to jest niezwykle szerokie, dlatego w artykule poruszono tylko wybrane 
aspekty ochrony środowiska. Ochronie środowiska często towarzyszy pojęcie 
„ekologia”, która zajmuje się badaniem powiązań między organizmami Ŝywymi 
a środowiskiem. Jednak termin ten bywa uŜywany w szerokim kontekście 
znaczeniowym i utoŜsamiany jest niekiedy z ochroną środowiska. Celem 
artykułu jest analiza postaw konsumentów wobec wybranych aspektów ochrony 
środowiska. 

Działania podejmowane przez oferentów 

W ostatnim czasie coraz więcej firm podejmuje nierzetelne działania pro-
mocyjne polegające na informowaniu o swojej ekologicznej odpowiedzialności 

                                                 
1 bezat@prz.edu.pl. 
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w sposób, który nie odzwierciedla faktów. Do działań tych moŜna zaliczyć np. 
umieszczanie na opakowaniach produktów i w spotach reklamowych znaków 
lub stwierdzeń odnoszących się do środowiska naturalnego i aspektów społecz-
nych. Tego typu zjawisko, polegające na nieuzasadnionym kreowaniu ekolo-
gicznego wizerunku w odniesieniu do dóbr lub usług (przedstawianych jako 
przyjazne środowisku), określane jest mianem greenwashingu lub „zielonego 
kłamstwa”. 

Firmy stosujące greenwashing najczęściej wykorzystują działania 
polegające na2: 

− naduŜywaniu nic nie znaczących sformułowań (jak np. oznaczanie pro-
duktów metką „eco-friendly” bez wyjaśnienia, na czym polega przyja-
zny środowisku charakter produktu), 

− braku spójności produktu z postępowaniem firmy (np. produkowanie 
energooszczędnych Ŝarówek w fabryce, która zanieczyszcza środowi-
sko), 

− stosowaniu zbyt przerysowanych, sugestywnych obrazów (np. rekla-
mowanie ekologicznego samochodu z wykorzystaniem zdjęcia kwiatów 
wylatujących z rury wydechowej samochodu), 

− wieloznaczności, nieprecyzyjności sformułowań (np. określanie mia-
nem „krem naturalny” produktu, który w swoim składzie zawiera tylko 
10% naturalnych ekstraktów),  

− stosowaniu Ŝargonu naukowego, niezrozumiałego dla zwykłego kon-
sumenta, 

− braku dowodów na poparcie twierdzeń (np. gdy na opakowaniu 
umieszczone są informacje o ekologiczności produktu, ale nie ma on 
Ŝadnego uznanego certyfikatu),  

− stosowaniu sprzecznych haseł typu „pestycydy przyjazne dla środowi-
ska” czy „ekologiczne papierosy”, 

− stosowaniu fałszywych oznakowań, danych mających poświadczyć 
ekologiczność wyrobu. 

W ramach Unii Europejskiej obowiązują pewne przepisy, których celem 
jest eliminowanie działań związanych ze zjawiskiem greenwashingu. Od 2005 

                                                 
2 R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, S. Townsend, Understanding and preventing greenwash –  

a business guide, BSR i Futerra, London 2009, s. 9–10, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-
csr/aktualnosci/understanding-and-avoiding-greenwash,2755.html, Greenwashing a świadomość 
ekologiczna konsumentów, http://www.crnavigator.com/art_e17/greenwashing_a_swiadomosc_ 
ekologiczna_konsumentow.html (05.01.2013) 
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roku zaczęła obowiązywać „Dyrektywa w sprawie nierzetelnych praktyk 
w handlu”, która nawołuje do maksymalnego ujednolicenia przepisów praw-
nych w zakresie ochrony klienta3. 

Producenci, którzy chcą podkreślać walory ekologiczne swoich wyrobów, 
mogą wykorzystywać zdefiniowane za pomocą międzynarodowych norm ety-
kiety i deklaracje środowiskowe. Zgodnie z definicją (na podstawie normy PN-
EN ISO 14020:2003) są to „stwierdzenia określające aspekty środowiskowe 
wyrobu lub usługi, mogące przybierać formę oświadczenia, symbolu lub znaku 
graficznego na wyrobie lub naklejce na opakowaniu, w piśmiennictwie doty-
czącym wyrobu, w biuletynach technicznych, w ogłoszeniu lub w reklamie”4. 
Seria norm ISO 14000 (przyjętych równieŜ jako normy europejskie EN i pol-
skie PN), dotyczących systemów zarządzania środowiskowego, zawiera doku-
menty określające wytyczne dla etykiet i deklaracji środowiskowych. Są to5: 

− PN-EN ISO 14020 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogól-
ne”, 

− PN-EN ISO 14024 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie 
środowiskowe I typu. Zasady i procedury”, 

− PN-EN ISO 14021 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Własne 
stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu)”, 

− PN ISO 14025 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Deklaracje środo-
wiskowe III typu”.  

Etykiety i deklaracje środowiskowe I typu są stosowane na zasadzie 
dobrowolności i przyznawane przez niezaleŜną trzecią stronę, po spełnieniu 
określonych wymogów. Dzięki nim, spośród wielu artykułów tej samej grupy 
klient moŜe rozpoznać te najbardziej przyjazne środowisku. Etykiety 
i deklaracje środowiskowe II typu są przyznawane przez producentów i mogą 
zawierać informacje o sposobie wytwarzania oraz dystrybucji danego towaru. 
Etykiety i deklaracje środowiskowe III typu są natomiast certyfikatami 
opartymi na normie ISO 140406. 

 

                                                 
3 Czy produkty ekologiczne są naprawdę ekologiczne?, http://rme.cbr.net.pl/index.php? 

option=com_content&view=article&id=249:czy-produkty-ekologiczne-s-naprawd-ekologiczne& 
catid=99:ekologia-i-rodowisko&Itemid=93 (12.02.2013). 

4 Etykiety i deklaracje środowiskowe według norm ISO, http://www.muratorplus.pl/biznes/ 
prawo/etykiety-i-deklaracje-srodowiskowe-wedlug-norm-iso_68449.html (15.02.2013). 

5 Ibidem. 
6 Czy produkty ekologiczne są naprawdę ekologiczne?… 
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Badania konsumentów odnośnie do aspektów ochrony środowiska 

MoŜna przytoczyć wiele badań konsumentów odnośnie do aspektów zwią-
zanych z ochroną środowiska. Badania przeprowadzone przez TNS OBOP na 
zlecenie Banku Ochrony Środowiska „Postawy Polaków wobec ochrony śro-
dowiska i oszczędzania energii” wykazały, Ŝe dwóch na trzech Polaków twier-
dzi, Ŝe segreguje śmieci, natomiast 64% badanych kupuje energooszczędne 
Ŝarówki oraz sprzęt AGD i RTV o niskiej energochłonności. Ciekawe wnioski 
wyciągnięto z badań nastawienia Polaków do segregacji odpadów domowych. 
AŜ 75% mieszkańców wsi deklaruje zaangaŜowanie w tym zakresie, podczas 
gdy w miastach (100–500 tys. osób) robi to tylko zaledwie co drugi badany. 
Z badań TNS OBOP wynika takŜe, Ŝe najwięcej postaw proekologicznych 
moŜna zaobserwować wśród osób po 30 roku Ŝycia. Bardziej przyjazne środo-
wisku są kobiety (53%. do 47% męŜczyzn). Interesujący wynik to fakt, Ŝe zale-
dwie 40% osób deklarujących się jako proekologiczne byłoby skłonne zapłacić 
więcej za ekologiczny produkt7. 

Z innych przeprowadzonych badań wynika, Ŝe Polacy często deklarują 
zaangaŜowanie w sprawy ochrony środowiska, lecz deklaracjom nie towarzyszy 
stosowna wiedza (np. jaka jest róŜnica między torbą biodegradowalną, czyli 
nieekologiczną – a zwykłą torbą foliową) i zachowanie (kupuje się nierzadko 
produkty nadmiernie opakowane) Badanie przeprowadzone przez Instytut na 
Rzecz Ekorozwoju w 2008 roku wykazało, Ŝe tylko 11% konsumentów zwraca 
uwagę na ekologiczne pochodzenie danego produktu. NajwaŜniejszymi 
kryteriami wyboru były natomiast cena i jakość8. 

Z badań trackingowych na temat świadomości i zachowań ekologicznych 
mieszkańców Polski przeprowadzonych w 2011 roku wynika, Ŝe w wielu ob-
szarach deklarowana świadomość ekologiczna Polaków była stosunkowo wy-
soka9. Ponad 80% pytanych sądziło, Ŝe człowiek ma wpływ poprzez swoje in-

                                                 
7 Badanie zrealizowano w 2010 roku techniką bezpośrednich wywiadów na grupie tysiąca osób 

powyŜej 15 roku Ŝycia. Za: Jesteśmy coraz bardziej świadomi, http://wiecejtlenu.pl/2010/11/24/ 
jestesmy-coraz-bardziej-swiadomi/ (12.02.2013) 

8 Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków 
w 2008 r., red. A. Bołtromiuk, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008, s. 14. 

9 Pierwsza edycja cyklicznych badań świadomości i zachowań ekologicznych Polaków reali-
zowana była w ramach nowego wieloletniego programu badawczego Ministerstwa Środowiska. 
Został on zainicjowany w 2011 roku pogłębionym badaniem eksploracyjnym. Jego celem było 
wypracowanie takich pytań i metodologii badań, które pozwolą na skuteczne uchwycenie zmian 
postaw i zachowań Polaków na przestrzeni kolejnych lat. Wśród uwzględnionych w badaniu 
trackingowym tematów znalazły się m.in. proekologiczne zachowania konsumenckie. Badanie 
zostało zrealizowane metodą wywiadu indywidualnego wspomaganego komputerowo (CAPI); na 
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dywidualne działania na stan zasobów naturalnych. Jednocześnie 56% bada-
nych w codziennym Ŝyciu nie zastanawiało się nad tym, czy to, co robi, ma 
wpływ na środowisko, a najczęściej podejmowanymi działaniami na rzecz jego 
ochrony były te, które wymagają niewielkiego zaangaŜowania, a ich efekty 
miały wpływ na stan finansów gospodarstwa domowego. Około 40% osób 
twierdziło, Ŝe uŜywa nowych, jednorazowych toreb co najmniej często (42% 
rzadko, 14% wcale). Najczęściej ten typ zachowania dotyczył osób najmłod-
szych (do 29 lat) oraz mieszkających w największych miastach (powyŜej 500 
tys.). Torby jednorazowe były co najmniej często uŜywane wielokrotnie przez 
ponad 60% Polaków (22% rzadko, 13% wcale)10.  

W przypadku innych zachowań konsumenckich, postawy prośrodowiskowe 
były rzadsze, ale mogły dotyczyć czynności wymagających zarówno większej 
świadomości ekologicznej, jak i większych dochodów. Co trzeci badany (34%) 
co najmniej często zwracał uwagę na oznaczenia ekologiczne na produktach 
(42% rzadko, 19% wcale). Osobami zwracającymi uwagę na te oznaczenia były 
zazwyczaj osoby najlepiej wykształcone. DroŜsze, ale jednocześnie bardziej 
przyjazne dla środowiska towary wybierało co najmniej często 27% osób (48% 
rzadko, 19% wcale)11. 

W 2012 roku badania na temat świadomości i zachowań ekologicznych zo-
stały zrealizowane po raz drugi, choć w nieco innej formie niŜ realizowane rok 
wcześniej. Wyniki badań z 2011 roku pozwoliły m.in. na doprecyzowanie kwe-
stionariusza. Do badania zachowań konsumenckich związanych z ochroną śro-
dowiska posłuŜono się w 2012 roku następującymi pytaniami12: 

− Czy i na ile zwraca się uwagę na oznaczenia związane z ekologią i śro-
dowiskiem? 

− Jaka jest znajomość oznaczeń/certyfikatów związanych ze środowi-
skiem? 

− Czy i na ile zwraca się uwagę na miejsce wytworzenia (okolica) pro-
duktów, które są kupowane? 

                                                                                                                        
losowej ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat 
liczącej 1004 osób. Za: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/6f4b864a50640230814e14c647 
ed91de.pdf (2.03.2013). 

10 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS OBOP, 
Warszawa 2011, http://www.mos.gov.pl/artykul/4770_badania_swiadomosci/18296_badanie_ 
swiadomosci_ekologicznej.html (2.03.2013) 

11 Ibidem. 
12 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS Polska 

dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2012, http://www.mos.gov.pl/artykul/4770_badania_ 
swiadomosci/18296_badanie_swiadomosci_ekologicznej.html (2.03.2013) 
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− Czy i na ile zwraca się uwagę na sposób opakowania produktów (eko-
logiczny)? 

− Czy i na ile korzysta się z toreb wielokrotnego uŜytku? 
− Czy i na ile w polskich domach marnuje się Ŝywność? 
− Czy i na ile zwraca się uwagę na ograniczanie zuŜycia wody? 
− Jakie działania podejmowane są w związku z oszczędzaniem energii? 
− Jaka jest gotowość do ponoszenia kosztów związanych z ochroną śro-

dowiska, np. płacenia więcej za produkty/usługi bardziej ekologiczne? 
− Czy i na ile Polacy uczestniczą się w akcjach proekologicznych? 
Jednym z zachowań konsumenckich mających na celu ochronę środowiska 

jest zwracanie uwagi podczas zakupów na oznaczenia związane z ekologią 
i środowiskiem. Tego typu zachowanie zadeklarowało aŜ trzy czwarte Polaków 
(73%), z czego największą grupę (37%) stanowiły osoby, które rzadko spraw-
dzają oznaczenia na produktach. Na drugim miejscu znaleźli się ci, którzy oce-
niają, Ŝe wykonują tę czynność często (30%). Tylko 6% badanych zawsze 
sprawdza, jak dany produkt wpływa na środowisko. Badanie wykazało równieŜ, 
Ŝe aŜ co czwarty respondent (23%) nigdy nie zwraca uwagi na oznaczenia eko-
logiczne13. 

W porównaniu z wynikami z 2011 roku nieznacznie wzrósł odsetek osób, 
które deklarują, Ŝe nigdy nie sprawdzają, czy na opakowaniu znajdują się ozna-
czenia związane ze środowiskiem (z 19 do 23%). Tym samym spadł odsetek 
tych, którym zdarza się to robić (z 76 do 73%). Badania wykazały, Ŝe męŜczyź-
ni częściej niŜ kobiety nie zwracają uwagi na oznaczenia związane z ekologią 
(26 do 20%). Znaczenie ma równieŜ wykształcenie – im jest niŜsze, tym czę-
ściej respondenci przyznają, Ŝe nie jest to dla nich waŜne (od 13% wśród osób 
z wykształceniem wyŜszym do 40% z wyŜszym). Ponadto wykazano, Ŝe osoby 
o niŜszych dochodach nie sprawdzają oznaczeń na produktach14. 

Spośród pokazanych respondentom oznaczeń związanych z ekologią i śro-
dowiskiem najbardziej znany okazał się znak „Nadaje się do recyklingu” – roz-
poznała go ponad połowa ankietowanych (53%). Drugim pod względem rozpo-
znawalności jest „Znak ekologiczny EKO” – wskazało go 40% badanych. 
Mniej niŜ 30% ankietowanych znane są oznaczenia: „Energy Star” (29%), 
„Bezpieczny dla ozonu” (28%) oraz „Produkcja ekologiczna (UE)” (27%). Co 
piąty badany (21%) widział znak „Stokrotka”, 12% respondentów rozpoznaje 

                                                 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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znak „FSC”, co dziesiąty (10%) „Fairtrade” i 8% – „Znak MSC”. Osoby, które 
deklarowały, Ŝe zwracają uwagę na oznaczenia (zawsze lub często) – rozpo-
znawały znaki ekologiczne znacznie lepiej od nieskładających podobnych de-
klaracji. JednakŜe wśród respondentów znalazły się osoby, które – mimo Ŝe 
deklarowały zwracanie uwagi na oznaczenia związane z ekologią – spośród 
pokazanych znaków znały co najwyŜej jeden15.  

Najpopularniejszym zachowaniem konsumenckim wspierającym ochronę 
środowiska okazało się korzystanie z toreb wielokrotnego uŜytku. Co czwarty 
badany zawsze korzysta z tego typu toreb, połowa zaś robi to często. Z toreb 
wielokrotnego uŜytku nie korzysta 6% Polaków. W porównaniu do 2011 roku 
wzrósł udział osób często uŜywających toreb wielokrotnego uŜytku z 45 do 
51%.  

Osoby, które częściej wykonują czynności mające na celu ochronę środowi-
ska, mają bardziej rozwiniętą postawę proekologiczną, z czym wiąŜe się regu-
larne segregowanie śmieci czy gotowość do ponoszenia wyŜszych kosztów na 
rzecz rozwiązań ekologicznych. 

Ochrona środowiska a płeć 

Badania z ostatnich lat pokazują wyraźnie zaleŜności między płcią a sto-
sunkiem do przyrody. L. Zelezny ze współpracownikami dokonała metaanalizy 
badań przeprowadzonych w dekadzie lat dziewięćdziesiątych XX wieku16. Wy-
nika z niej, Ŝe w czterech z sześciu badań stwierdzono u kobiet istotnie wyŜszy 
niŜ u męŜczyzn wskaźnik pozytywnej postawy wobec środowiska (NEP). Jeśli 
chodzi o wpływ płci na zachowania prośrodowiskowe, Zelezny przeanalizowała 
trzynaście badań. W dziewięciu z nich kobiety osiągały wyniki wyŜsze niŜ 
męŜczyźni, w trzech nie zanotowano róŜnic między płciami, w jednym męŜ-
czyźni manifestowali więcej prośrodowiskowych zachowań. Metaanaliza po-
zwoliła na określenie wpływu płci na poziomie r = 0,10. 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Badania dotyczyło lat 1988–1998. Metaanaliza została dokonana na podstawie 32 badań do-

tyczących wpływu płci na postawy i zachowania prośrodowiskowe. Podstawowym narzędziem do 
badania postaw prośrodowiskowych była skala Nowego Paradygmatu Ekologicznego (New Eco-
logical Paradigm – NEP) uŜyta w sześciu badaniach, a zachowania prośrodowiskowe były mie-
rzone za pomocą róŜnych kwestionariuszy bazujących na samopisie. Za: L.C. Zelezny, Ch. Poh-
Pheng, Ch. Aldrich, Elaborating on gender differences in environmentalism, „Journal of Social 
Issues” 2000, No. 56, s. 443–457, za: R. Kulik, Ziemia jest kobietą, czyli o płci, przyrodzie  
i ekologii, w: W kręgu gander, red. E. Mandal, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007,  
s. 23. 
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Interesujące wyniki badań wpływu płci na postawy i zachowania prośrodo-
wiskowe dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych osiągnięto w bada-
niach przeprowadzonych w latach 1994 i 1995. Za kaŜdym razem dziewczynki 
manifestowały bardziej pozytywne postawy wobec środowiska (NEP) oraz cha-
rakteryzowały się większą niŜ chłopcy osobistą odpowiedzialnością za poprawę 
stanu środowiska. Dotyczyło to głównie zaniepokojenia związanego z zaśmie-
caniem oraz większą gotowością do stosowania recyklingu zarówno w domu, 
jak i w szkole. Wyniki uzyskane w tym badaniu wskazują, Ŝe wpływ płci na 
zaangaŜowanie w problematykę środowiskową przejawia się stosunkowo wcze-
śnie, co przeczy poglądom, jakoby kobiety wykazywały większe zaangaŜowa-
nie w tym względzie niŜ męŜczyźni dopiero w momencie, gdy doświadczają 
macierzyństwa i – opiekując się swoimi dziećmi – zwracają baczniejszą uwagę 
na zagroŜenia ekologiczne17.  

Badania prowadzone w 14 krajach (Argentyna, Kanada, Kostaryka, Kolum-
bia, Ekwaor, Salwador, Dominikana, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru, Hisz-
pania, Stany Zjednoczone, Wenezuela) stanowią potwierdzenie wcześniej uzy-
skanych wyników badań. W zdecydowanej większości kobiety prezentowały 
większe zaangaŜowanie w obszarze zarówno postaw prośrodowiskowych 
(NEP), jak i zachowań prośrodowiskowych18. 

Kolejne badania potwierdzające wcześniejsze zaleŜności przeprowadzono 
wśród amerykańskich studentów. W badaniach tych równieŜ kobiety charakte-
ryzowały się wyŜszymi wskaźnikami postaw prośrodowiskowych niŜ męŜczyź-
ni. Analiza przyczyn tych wskaźników pokazała, Ŝe kobiety są bardziej uspo-
łecznione, co wyraŜa się w przyjmowaniu w większym stopniu perspektywy 
drugiego człowieka oraz charakteryzują się wyŜszym poziomem odpowiedzial-
ności społecznej. Wyniki ukazały istotną rolę wymiaru kobiecości i męskości 
w kwestii środowiskowej. Kobiecość była pozytywnie skorelowana z postawą 
prośrodowiskową, męskość była natomiast skorelowana z tą postawą negatyw-
nie19. 

Interesujące badania dotyczyły równieŜ wpływu płci na zachowania prośro-
dowiskowe, które manifestują się w obszarze prywatnym i publicznym. Z badań 
tych wynika, Ŝe kobiety częściej niŜ męŜczyźni angaŜują się w prośrodowisko-
we zachowania, które dotyczą sfery prywatnej. Są to takie działania, jak sorto-
wanie odpadów, kupowanie produktów ekologicznych czy rzadsze korzystanie 

                                                 
17 R. Kulik, Ziemia jest…, s. 24. 
18 L.C. Zelezny, Ch. Poh-Pheng, Ch. Aldrich, Elaborating…, s. 443–457. 
19 Ibidem, s. 25. 
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z samochodu. MęŜczyźni natomiast częściej niŜ kobiety angaŜują się w pu-
bliczne działania słuŜące środowisku, takie jak uczestnictwo w spotkaniach 
z innymi ludźmi czy wolontariat20.  

Potwierdzają to równieŜ badania przeprowadzone w Polsce przez TNS 
OBOP w 2012 roku. Badano m.in. udział w kampaniach i akcjach proekolo-
gicznych, który jest raczej rzadkim zjawiskiem w Polsce – jedynie co dziesiąty 
ankietowany (10%) podejmuje tego typu aktywność. Dodatkowo odsetek ten 
spadł o 8% w porównaniu z badaniem w 2011 roku i tym samym wzrósł odse-
tek osób, które nie uczestniczą w akcjach proekologicznych. Jak pokazują dane, 
udział w kampaniach i akcjach prośrodowiskowych nie zaleŜy od wieku, wy-
kształcenia ani od miejsca zamieszkania. ZaleŜy natomiast od płci – męŜczyźni 
częściej niŜ kobiety biorą udział w kampaniach i akcjach proekologicznych (13 
do 8%)21.  

Badania międzykulturowe przeprowadzone w 22 krajach potwierdzają za-
leŜności występujące pomiędzy płcią a zachowaniami prośrodowiskowymi 
w obszarze prywatnym i publicznym. W wielu z tych krajów kobiety częściej 
manifestowały zachowania prośrodowiskowe w sferze prywatnej, niŜ robili to 
męŜczyźni. Jednocześnie jednak zarówno kobiety, jak i męŜczyźni w niewiel-
kim stopniu angaŜowali się w zachowania prośrodowiskowe, które dotyczyły 
sfery publicznej. Jednym z wyjątków okazała się Polska, gdzie kobiety anga-
Ŝowały się średnio w 4% moŜliwych dla nich działań w sferze publicznej, pod-
czas gdy męŜczyźni uczestniczyli w 9% takich działań. Odwrotna zaleŜność 
wystąpiła w Holandii, Australii i Nowej Zelandii, gdzie kobiety w porównaniu 
z męŜczyznami częściej angaŜowały się w działania prośrodowiskowe w sferze 
publicznej. Zaobserwowano teŜ, Ŝe największe róŜnice między zaangaŜowa-
niem kobiet i męŜczyzn w sferze prywatnej występują w krajach o najwyŜszym 
poziomie dobrobytu, mierzonym wskaźnikiem PKB per capita. To w tych kra-
jach kobiety znacznie częściej niŜ męŜczyźni zachowują się w domu prośrodo-
wiskowo22.  

Identyfikacja z rolą płciową przyczynia się do wykorzystywania stereoty-
powych charakterystyk przy opisie własnej osoby, co ostatecznie manifestuje 
się w zachowaniu jednostki. Kobiecość i męskość w swych tradycyjnych uję-

                                                 
20 D.B. Tindall, S. Davies, C. Mauboule, Activism and conservation behavior in an environ-

mental movement: the contradictory effects of gender, „Society and Natural Resources” 2003,  
No. 16, s. 909–32, za: R. Kulik, Ziemia jest…, s.25. 

21 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych…. 
22 L.M Hunter, L. Hatch, A. Johnson, Cross-national gender variation in environmental behav-

iors, „Social Science Quarterly” 2004, No. 85, s. 677–694, za: R. Kulik, Ziemia jest…, s. 26. 
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ciach mają związek z kwestiami środowiskowymi. Udowodniono bowiem 
w wielu badaniach, Ŝe kobiecość jest znacznie bliŜsza temu, co określa się eko-
logicznym, wspólnotowym czy empatycznym sposobem funkcjonowania. Mę-
skość natomiast jest znacznie bliŜsza niezaleŜności, rywalizacji, dominacji czy 
dbaniu o własny interes. Te męskie cechy wciąŜ dominują we współczesnym 
świecie, wyznaczając główny nurt procesów ekonomicznych i społecznych, co 
wpływa równieŜ bezpośrednio i pośrednio na stan środowiska naturalnego. 
Prawdopodobnie równowaga między tym, co męskie i kobiece – moŜe wpłynąć 
na przełamanie światowego kryzysu23. 

Podsumowanie 

Z ostatnich badań z 2012 roku wynika, Ŝe Polacy do środowiska i jego 
ochrony nastawieni są pozytywnie, na przykład 91% uwaŜa, Ŝe ochrona przyro-
dy powinna być priorytetowym działaniem człowieka wobec środowiska natu-
ralnego. AŜ 84% respondentów sądzi, Ŝe człowiek ma wpływ przez swoje in-
dywidualne działania na stan zasobów naturalnych. Pomimo tych deklaracji, 
56% badanych w codziennym Ŝyciu nie zastanawia się nad tym, czy to, co robi 
ma wpływ na środowisko. Jest to jeden z wielu przykładów na ogromne róŜnice 
między poziomem deklaracji a zachowaniami. Trudno jednak określić, jakie są 
róŜnice między deklaracjami konsumentów odnośnie do zainteresowania kwe-
stiami ochrony środowiska a zachowaniami zakupowymi. 

Konieczne jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa 
oraz poszerzanie wiedzy na temat efektywnego zmniejszania negatywnych 
skutków oddziaływania na środowisko. Postawy polskich konsumentów 
ewoluują w bardzo szybkim tempie i juŜ na przestrzeni kilku lat moŜna 
zauwaŜyć pewne zmiany w ich stylu Ŝycia.  

Ciekawych wyników dostarcza analiza zaleŜności pomiędzy płcią 
a stosunkiem do ochrony środowiska. Wnioski płynące z tych analiz powinni 
wykorzystywać oferenci w swoich działaniach mających na celu właściwą 
komunikację z konsumentami. 

 
 
 
 
 

                                                 
23 R. Kulik, Ziemia jest…, s. 27. 
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CHOSEN ASPECTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION  
VS. CONSUMERS' ATTITUDES 

 
Summary 

 
The purpose of the paper is to analyze consumer behavior towards the selected aspects of 

environmental protection. The paper presents: actions taken by the suppliers in order to create the 
image of a company that cares about the environment (ecological company), consumer research 
on environmental issues and the relationship between gender and the environment. 
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E-CONSUMER IN THE VIRTUAL SPACE 
 
 
 
Summary 

A dynamic growth of the internet and the information society has also caused a change to ac-
tivity of e-consumers in the virtual space. The paper aims at presenting  results of the quantitative 
research on purchasing activity of e-consumers on the internet carried out in 2012.  

Key words: internet, virtual space, e-consumer, internet shopping. 

E-consumer on the internet 

The notion of the e-consumer is not equivalent to the internet user. An 
internet user (according IAB Polska) is a person who at least once a month uses 
the internet.2 They can use the internet for various purposes (e.g. communica-
tion, entertainment, information) not necessarily for the purposes of buying 
products. An e-consumer is defined as a person purchasing products on the 
internet at least once within the last year. According to M. Bartosik-Purgat an  
e-consumer denotes each individual who under internal and external circum-
stances decides to buy goods or services by means of the internet and then 
makes a purchase online.3  

                                                 
1 agnieszka.dejnaka@wsb.wroclaw.pl. 
2 Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010. Polska – Europa – Świat, http://www.iab 

polska.pl/index.php?mnu=91&id=68 (20.04.2011), s. 18. 
3 M. Bartosik-Purgat, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie mło-

dych Europejczyków, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011; M. Jaciow, R. Wolny, 
Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice 2011. 
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According to the Eurostat in 2011 almost 8.64 m Poles which corresponds 
to 30 percent of the population decided to do e-shopping.4 According to the 
report of E-commerce 2012 Internet Standard the number of e-consumers has 
been constantly growing.5 At present, in accordance with the report of the Main 
Statistical Office, about 29.7% of the Polish population do shopping on the 
internet (over 8.6 m inhabitants of Poland age 16–74 within a year since the 
research). The percentage of Poles ordering and purchasing online increased by 
14 percentage points6 (15.7%) as compared to 2007. The highest percentage 
grew among people aged 35–44 (growth by 22.4 percentage points) and  25–34 
(growth by 20.3 percent). In 2011 the greatest share of online buyers was noted 
among people with higher education (56.3%), the self-employed (54.4%) and 
those aged between 25–34 lat (50.4%). Among people aged between 16 and 24 
lat as well as people studying almost a half used e-commerce– table 1.  

Table 1 

Shopping online (in %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Total 15.7 18.0 23.2 28.9 29.7 

Gender 
Men 18.2 20.2 25.9 31.7 32.6 
Women 13.3 16.0 20.7 26.4 27.1 

Age 
16−24 29.7 33.8 40.2 49.2 48.0 
25−34 30.1 34.2 40.9 49.7 50.4 
35−44 15.1 19.7 28.6 36.7 37.5 
45−54 8.1 9.9 14.2 18.5 20.9 
55−64 4.4 4.8 6.9 9.3 11.1 
65−74 1.7 1.6 2.2 2.8 3.6 

Education 
Primary/ lower-secondary 8.8 9.2 11.5 15.6 15.7 
Secondary 12.9 14.7 18.7 24.5 25.8 
Higher 38.8 43.0 51.9 57.3 56.3 

Residence 
Cities 23.3 24.7 33.0 39.7 38.8 
Towns 17.3 20.1 22.9 28.6 31.2 
Rural areas 8.0 10.5 15.8 28.6 21.3 

Source: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, 
GUS, p. 117, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm (20.10.2012). 

                                                 
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database (12.05.2012).  
5 Raport „E-commerce 2012”, Internet Standard, p. 4. 
6 Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2012, p. 116.  
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Huge discrepancies were observed in the percentage of people using  
e-commerce in various age groups. A higher percentage of internet buyers was 
noticed among white collar workers rather than among blue collar workers. IT 
and telecommunication employees more often did shopping on the internet as 
compared to the group of people not involved in the ICT industry ICT.7 

According to a report of E-commerce 2012 internet users aged between 25 
and 34 are active in terms of shopping (27%), mainly women (52%).8 The re-
search shows that an average value of goods and services ordered by the inter-
net per one person age 16–74 amounted to over 360 PLN and per one person 
using e-commerce –1200 PLN. There are significant differences among Euro-
pean countries when it comes to popularity of purchases made on the internet. 
Inhabitants of Norway most often used this form (in 2010 – 71%) where Poles 
are 42 percentage points away.9 According to a report of the Main Statistical 
Office internet users most often bought clothes and sports equipment, in 2011 
over a half of buyers purchased these products online.10 The percentage of 
internet buyers purchasing all above products among people age 16–74 grew in 
the entire researched period.11 About 4 out of 10 e-consumers bought the re-
maining products online.  

Purchases made by an e-consumer – in view of results of the quantitative 
research 

The quantitative research was carried out in 2012 among 1430 respondents 
constituted by internet users. The process of selecting the research sample was 
purposeful – people living in Poland and actively using the internet were cho-
sen. Criteria taken into account while selecting the sample were as follows: 
gender, age, education, territorial differentiation: a town/a village, a place of 
residing – voivodeship. A standardized survey was made in the period of April–
June 2012 in the area of Poland. It was carried out by contacting respondents 
directly as well as by means of CATI method.  

Within recent 12 months internet users bought various products both in  
a traditional way as well as on the internet. Certainly the majority of products 
are purchased in the traditional way however greater activity is visible in the 

                                                 
7 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, GUS,  

p. 118, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm (20.10.2012).  
8 Raport „E-commerce 2012”…, p. 5–6. 
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (11.08.2012). 
10 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki…, p. 119.  
11 Ibidem, p. 120.  
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internet sales. When we look at particular groups of products bought through 
the internet (tab. 2) one may notice that e-consumers most often bought 
clothes/shoes (34% indications), radio and television/ home appliances (34%) 
and books (34%).  

Table 2 

Purchasing products online 

Categories of products ∑ % 

Clothes/shoes 520 36 

Food 44 3 

Radio and TV equipment/home appliances 488 34 

Cosmetics 336 23 
Books 480 34 
CDs  358 25 
Products for children 202 14 

Furniture/ house equipment 220 15 

Photographic equipment 332 23 

Computer equipment 376 26 
Accessories – glasses, watches etc. 388 27 
Cars/car parts 192 13 
Tourist equipment 254 18 

Insurance 96 7 

Air tickets 236 17 

Holidays 234 16 
Hobby equipment 216 15 

Source: own elaboration on the basis of research surveys. 

The above figures show that insurance was the least frequently bought 
product (7%) as well as food (only 3%). When comparing purchasing activity of 
e-consumers in the traditional and internet market we may say that 99.3% of 
internet users made traditional shopping within last 12 months and 83.9% inter-
net shopping. It is interesting to analyse the above purchasing forms used by 
age groups of e-consumers (tab. 3).  

According to the above table the most active group doing shopping online is 
constituted by people aged between 15 and 19 lat (95.7%), then those between 
30 and 34 lat (91.3%) and 35–39 year olds (89%). 60–64 year olds did  
e-shopping least frequently (25%) as well as people aged 55–59 lat (74.3%).  
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Table 3  

Ways of doing shopping by internet users over the last 12 months 

Method of doing shopping 

Age group  Traditional Internet 

Total 
∑ 1420 1200 

% 99.3 83.9 

15–19 
∑ 180 172 

% 100.0 95.6 

20–24 
∑ 212 172 

% 100.0 81.1 

25–29 
∑ 218 186 

% 99.1 84.5 

30–34 
∑ 204 188 

% 99.0 91.3 

35–39 
∑ 148 136 

% 97.4 89.5 

40–44 
∑ 132 112 

% 100.0 84.8 

45–49 
∑ 92 80 

% 100.0 87.0 

50–54 
∑ 108 88 

% 98.2 80.0 

55–59 
∑ 70 52 

% 100.0 74.3 

60–64 
∑ 56 14 

% 100.0 25.0 

Source: own elaboration on the basis of research surveys. 

The number of people buying products on the internet in particular age 
groups does not translate to the amount of purchased goods. Elder groups – 
from 35 to 59 do shopping in smaller numbers (calculated per person) however 
they buy more quantities of products. It means that elder people using the inter-
net and being convinced of this form of sales – bought products online in larger 
quantities as compared to younger groups being convinced of this form but not 
having large shopping funds.  
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All products bought by internet users within last 12 months have been ana-
lysed. Internet users do shopping both in the traditional as well as internet mar-
ket. That is why it is important to define various product groups by internet 
users. Products have been divided into three categories in terms of the place of 
the purchase: 

Subsequent specification concern products bought by internet users divided 
into products: 

a) bought mainly in a traditional way (RT), 
b) bought both in the traditional and internet market (RTI), 
c) bought mainly on the internet (RI). 
RT category comprised products whose indicator of dependency between 

traditional purchases and internet purchases was greater than 0.7 (tab. 4).  
Table 4 

RT product category 

Name of a product Traditional shopping (%) Online shopping (%) Indicator 
Food 96.1 4.1 0.97 
Insurance 48.3 7.8 0.84 
Cosmetics 85.7 19.3 0.77 

Source: elaboration of one’s own on the basis of research surveys. 

The values received indicate that food e-consumers mainly buy in a tradi-
tional way (96.1%), only 4.1% decided to purchase online within the last year. 
It is probably connected to concerns about freshness of products and the deliv-
ery process. A similar case is visible in insurance – respectively 48.3% bought 
insurance in a traditional way, only 7.8% on the internet. Also the purchase of 
cosmetics is made through traditional sales channels- last year 85.7% internet 
users purchased products that way. 31.9% bought cosmetics online.  

Smaller disproportions between the amounts of products purchased in the 
traditional way and online can be noticed in products like equipment, house 
equipment, products for children and accessories. RTI product category com-
prised products whose indicators of dependency between purchasing in the tra-
ditional way and online was within the range of 0.41 to 0.7 (tab. 5). 

Based on the above results we may say that e-consumers buy the presented 
products both on the internet as well as through traditional distribution chan-
nels. The indications lead to a statement that in comparison to RTI product 
category these are products where the range of assortment as well as the offered 
price are important. The selection of the purchase place is probably connected 
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to factors like an attractive price, possibility of waiting for the product and  
a smaller risk of making a mistake when purchasing a product.  

Table 5 

RTI product category 

Name of a product Traditional shopping (%) Online shopping (%) Indicator 
Furniture/house 
equipment 

55.1 20.3 0.63 

Products for children 49.0 19.3 0.61 
Air tickets 28.4 11.3 0.60 
Cars/ car parts 46.0 19.4 0.58 
Holidays 39.6 17.9 0.55 
Equipment for hobby 48.7 24.6 0.49 
Tourist equipment 66.9 34.3 0.49 
Accessories 40.6 21.8 0.46 
Clothing/shoes 89.4 49.9 0.44 

Source: elaboration of one’s own on the basis of research surveys. 

The third product category is constituted by products purchased in the tradi-
tional ways and on the internet (RI products) and the value of the indicator of 
dependency between traditional and online shopping was lower than 0.3. This 
group comprised photographic equipment and air tickets (tab. 6). 

Table 6 

RI product category 

Name of a product Traditional shopping (%) Online shopping (%) Indicator 
Books 59.2 42.5 0.28 
Computer equipment 45.7 33.0 0.28 
Radio and TV equip-
ment/home applian-
ces 

59.2 43.1 
0.27 

CDs 45.2 33.6 0.26 

Source: elaboration of one’s own on the basis of direct research surveys. 

The above results indicate that products like books, computer equipment, 
CDs and radio and TV equipment/home appliances belong to products that are 
most often compared by the internet user in terms of benefits/risk related to 
traditional shopping and shopping online in order to choose the most favourable 
option. It is worthwhile noting that in case of radio and TV equipment/ home 
appliances 59.2% respondents selected a traditional shop as a place of purchase 
whereas 43.1% chose the internet. It means that in case of this category an elec-
tronic market is an area of increased consumer activity. Similarly to books – 
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59.2% buy in a traditional store, 42.5% on the internet. It is probably related to 
price attractiveness of products bought on the internet and the accessibility of 
products in internet stores. 

Products bought online and through traditional channels 

Within recent 12 months 83.9% of internet users purchased online. Accord-
ing to the analysis they buy through internet stores mainly and auctions (tab. 7). 
One has to notice that some people buy products both through internet stores as 
well through auctions.  

Table 7 

Internet sales channels- internet stores and auctions 

Groups of products  

Purchase through 
an internet store 

Purchase through 
an auction 

∑ % ∑ % 

Clothing/shoes 520 36 442 31 

Food 44 3 16 1 

Radio and TV equipment/home appliances 488 34 302 21 

Cosmetics 336 23 224 16 

Books 480 34 238 17 

CDs  358 25 156 11 

Products for children 202 14 134 9 

Furniture/ house equipment 220 15 132 9 

Photographic equipment 332 23 202 14 

Computer equipment 376 26 238 17 

Accessories – glasses, watches etc. 388 27 324 23 

Cars/ car parts 192 13 100 7 

Tourist equipment 254 18 156 11 

Insurance 96 7 8 1 

Air tickets 236 17 22 2 

Holidays 234 16 32 2 

Hobby equipment 216 15 192 13 

Source: elaboration of one’s own on the basis of direct research surveys. 

Based on the above results we may say that clothing and shoes are bought 
in internet stores and (36%) in auctions (31%). Only accessories are also pur-
chased in internet stores and auctions (27% – internet store, 23% – auctions), 
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tourist equipment (18% – internet store, 11% – auctions) and hobby equipment  
(15% – internet stores, 13% – auctions).  

The obtained information indicates that about 71.7% of internet users make 
purchases in internet stores, 60.3% in auctions and 10.1% pointed different 
places (tab. 8).  

Table 8 

Places of purchasing product on the internet (%) 

 Online purchase 

Age 
groups 

Internet 
store 

Auctions 
Other 
form 

Group 
purchasing 

service 

Gift pur-
chasing 

Helping 
someone 
else to 
buy 

Purchase 
through  
a mobile 

equipment 
Total 71.7 60.3 10.8 18.9 57.1 31.7 10.1 

15–19 81.1 75.6 37.8 40.0 72.2 44.4 24.4 

20–24 67.9 39.6 14.2 24.5 63.2 55.7 12.3 

25–29 77.3 60.0 6.4 29.1 77.3 53.6 13.6 

30–34 80.6 71.8 5.8 9.7 48.5 16.5 5.8 

35–39 71.1 69.7 3.9 15.8 60.5 25.0 5.3 

40–44 75.8 66.7 1.5 13.6 51.5 13.6 4.5 

45–49 78.3 54.3 4.3 10.9 41.3 28.3 0.0 

50–54 67.3 67.3 5.5 1.8 43.6 10.9 7.3 

55–59 57.1 51.4 8.6 8.6 45.7 11.4 14.3 

60–64 10.7 14.3 10.7 3.6 7.1 3.6 0.0 

Source: elaboration of one’s own on the basis of direct research surveys. 

In terms of age we may say that the most active groups in purchasing in 
internet stores are people aged between 15 to19 (81.1%) and 30–34 (80.6%) and 
then 45–49 year olds (78.3%). 15–19 year olds most often buy in auctions 
(75.6%) as well as 30−34 year olds (71.8%). Group purchases are made by 
younger groups: 15–19 (40%), 20−24 (24.5%) and 25–29 (29.1%). Mobile 
equipment is used by the youngest group aged between 15–19 (24.4%). The 
eldest internet users aged between 60–64 are the least active groups on the 
internet. About 57% of internet users declare that within recent 12 months they 
bought presents and these were: books, perfumes, jewellery and cosmetics. 
Among people aged 50–54 toys appeared whereas in the group 55–64 flowers 
bought through the Flower Mail and books. 

The analysis shows that group purchases were made by 19% of internet us-
ers. The group of 15–19 year olds was the most visible one (40%). This form of 
purchasing is seldom used by 50−54 year olds (2%) and 60–64 year olds (4%). 
Internet users also indicated cosmetic services, books, holidays, spa and gym 
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passes, coupons for a pizza (15–18 year olds), clothing and accessories as prod-
ucts bought by means of group purchasing. 65% of respondents made purchases 
in auctions. Products bought in action comprised toys, shoes, clothing, jewel-
lery, books and CDs. The group of 25–29 year olds showed a highest differen-
tiation of purchased products. 

42% of internet users helped someone else to buy online. The group aged 
15–29 often indicated parents or close family members as persons being helped 
in purchasing online. Products of small value were bought (cosmetics, per-
fumes) as well as products of higher value per unit (radio and TV equipment). 
In elder groups helping with online purchasing can be seen – assisting a wife or 
friends. Internet users from this group also help younger people e.g. children to 
make decisions about buying. However the activity related to helping others is 
not intense. 12% made purchases online by means of telephones or other mobile 
devices and then mainly telephones and telephone applications were chosen.  

Summing up 

A dynamic growth of the internet and the information society has triggered 
a change to a view on activity of e-consumers in the virtual space. In the con-
temporary world taking into account actions of e-consumers we observe hy-
bridization of online and off-line areas. An e-consumer chooses a place of 
shopping after analysing profits and losses that may be occurred in the result of 
their actions. The final decision depends on the specificity of the products as 
well as the age of the e-consumer.  
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Dynamiczny rozwój internetu oraz społeczeństwa informacyjnego spowodował zmianę spoj-
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NOWE SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA NA NABYWCÓW  
W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  
PRZEDSIĘBIORSTW – BRAND HERO 

 
 
 
Streszczenie  

MoŜna postawić tezę, Ŝe poszukiwanie nowych sposobów, instrumentów komunikacji mar-
ketingowej wynika z faktu, iŜ współczesny konsument coraz częściej jest znudzony tradycyjnymi 
instrumentami marketingowymi, oczekuje od przedsiębiorstwa przekazu marketingowego (pro-
mocyjnego) o innym charakterze, który będzie go szokował, zaskakiwał itp. oraz będzie interak-
tywny. Dzisiejsza strategia komunikacji marketingowej wymaga od przedsiębiorstwa wykorzy-
stania kombinacji wszystkich instrumentów promocji, zarówno tradycyjnych, jak i nowych – oraz 
równocześnie ciągłego poszukiwania innych, najnowszych sposobów komunikacji marketingo-
wej, do których zalicza się m.in. Brand Hero. Celem opracowania jest próba systematyki instru-
mentów oddziaływania w ramach komunikacji marketingowe, a szczególności scharakteryzowa-
nie Brand Hero. 

Słowa kluczowe: promocja, komunikacja marketingowa, instrumenty, Brand Hero 

Wprowadzenie 

WaŜnym zagadnieniem dla współczesnego przedsiębiorstwa jest właściwe 
dobranie (koordynacja) działań komunikacji marketingowej. W procesie komu-
nikacji przedsiębiorstw działających na wielu róŜnych rynkach występują barie-
ry, które uniemoŜliwiają skuteczny i efektywny przekaz marketingowy. Bariery 
te dotyczą kwestii kulturowych, społecznych, prawnych, technologicznych, ale 
równieŜ postaw i zachowań odbiorców–adresatów wobec instrumentów, środ-
ków i technik współczesnej komunikacji marketingowej. Obecna strategia ko-
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munikacji marketingowej wymaga więc od przedsiębiorstwa wykorzystania 
mieszanki róŜnorodnych instrumentów promocji, tradycyjnych i nowych, oraz 
równocześnie ciągłego poszukiwania innych, najnowszych sposobów oddzia-
ływania na nabywców, do których zalicza się m.in. Brand Hero.  

MoŜna postawić tezę, Ŝe poszukiwanie nowych sposobów, instrumentów 
komunikacji marketingowej wynika z faktu, iŜ współczesny konsument, coraz 
częściej znudzony tradycyjnymi instrumentami marketingowymi, oczekuje od 
przedsiębiorstwa przekazu marketingowego (promocyjnego) o innym charakte-
rze, który będzie go szokował, zaskakiwał itp. i będzie interaktywny.  

Zmiany postaw i zachowań konsumentów moŜna zaobserwować najlepiej 
w stosunku adresatów do reklamy. W wielu krajach, równieŜ w Polsce, konsu-
menci przestają reagować na działania tradycyjnej reklamy, która staje się w ich 
opinii nudna, draŜniąca, irytująca, itp. Obecny stosunek Polaków do reklamy 
róŜni się znacznie od początkowego boomu w latach 90., kiedy to reklama koja-
rzona była przez wszystkich z transformacją i nowoczesnymi zasadami rynku,  
a jako działanie marketingowe – bardzo pozytywnie odbierana przez nabyw-
ców. 

Reasumując, najbardziej istotne i waŜne dla wzmocnienia pozycji na rynku 
oraz rozwoju przedsiębiorstw jest obecnie umiejętne wykorzystanie nowator-
skich sposobów dotarcia z ofertą do klienta, które jednocześnie będą wpływały 
na rozwój przyszłych zmian i tendencji we współczesnym marketingu, szcze-
gólnie w obszarze komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Opisując dzi-
siejszą rzeczywistość rynkową, naleŜy zatem podejmować analizy sposobów 
komunikacji marketingowej w kontekście zmieniających się postaw i zachowań 
konsumenckich. Celem artykułu jest próba systematyki sposobów dotarcia do 
współczesnego konsumenta i instrumentów oddziaływania na niego w ramach 
komunikacji marketingowej oraz próba opisania nowego sposobu w działaniach 
reklamowych przedsiębiorstw, jakim jest kreowanie Brand Heroes. Opracowa-
nie oparto o źródła wtórne, czyli literaturę przedmiotu z zakresu komunikacji 
marketingowej, artykuły oraz raporty. 

Zakres pojęcia „komunikacja marketingowa” oraz trendy 

Chcąc zdefiniować termin „komunikacja marketingowa”, moŜna za T. Go-
banem-Klasem określić samo pojęcie „komunikacja” jako „przekazywanie 
wszelkich informacji w bardzo szerokim tych słów znaczeniu, które słuŜy ro-
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zumieniu innych ludzi, a takŜe pomaga innym zrozumieć nas”2. Jednak, aby 
określić zakres pojęcia „komunikacji marketingowej”, naleŜałoby równieŜ wy-
jaśnić pojęcie komunikacji interpersonalnej, którą J.F. Engel, M.R. Warshaw 
i T.C. Kinnear opisali jako „kontakt pomiędzy kilkoma (minimum dwiema) 
stronami, dzięki któremu strony te przekazują treści, uŜywając określonych  
i zrozumiałych symboli”3. Na podstawie tej definicji moŜna wyróŜnić, jak 
twierdzi J. Blythe, podstawowe elementy komunikacji, a mianowicie: zamiar, 
transakcję oraz symbole4.  

PowyŜsze określenia ułatwiają zdefiniowanie komunikacji marketingowej. 
W literaturze przedmiotu istnieje wiele jej definicji, które generalnie opisują ją 
w sposób wąski lub szeroki, szczegółowy lub ogólny. MoŜna zatem postawić 
tezę, opierając się na ogólnej definicji J. Daweya, Ŝe istnienie kaŜdego przed-
siębiorstwa uwarunkowane jest właściwym przekazywaniem informacji między 
firmą a otoczeniem5.W wąskim znaczeniu, komunikacja marketingowa utoŜsa-
miana jest z promocją i określana jako zespół środków oraz działań, dzięki któ-
rym przedsiębiorstwo informuje innych uczestników rynku o swoim produkcie, 
kształtując potrzeby oraz zmniejszając elastyczność popytu; autor mówi rów-
nieŜ o szerszym ujęciu, które obejmuje badania marketingowe, transmitujące 
informacje z rynku do przedsiębiorstwa. Najszersza definicja komunikowania 
się przedsiębiorstwa z rynkiem (komunikacji marketingowej) odwołuje się do 
pojęcia współczesnego marketingu, w którym komunikacja marketingowa jest 
wręcz kluczowym elementem kompozycji marketingu mix, a kaŜdy z elemen-
tów tej kompozycji staje się swoistym sposobem komunikacji z rynkiem i klien-
tem, np. opakowanie, produkt czy narzędzia szczegółowe, np. kwestionariusz 
badań marketingowych, logo itp. 

Komunikacja marketingowa jest określeniem szerszym niŜ promocja, która 
oddziałuje na rynek jednokierunkowo, podczas gdy proces komunikowania jest 
formą interakcji przedsiębiorstwa z rynkiem6. A. Czarnecki, definiując komuni-
kację marketingową, zwraca uwagę na ten właśnie aspekt wspomnianego pro-
cesu. Stwierdza, Ŝe proces komunikowania marketingowego polega na wymia-

                                                 
2 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,  

s. 41. 
3 J.F. Engel, M.R. Warshaw, T.C. Kinnear, Promotional strategy, Irwin, Boston 1991, s. 61–74. 
4 J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 14. 
5 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 1999, 

s. 13. 
6 J. Altkorn, Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 116. 
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nie informacji między przedsiębiorstwem a otoczeniem i słuŜy zrealizowaniu 
celów określonych przez strategię marketingową przedsiębiorstwa7. 

Ph. Kotler rozszerza definicję komunikacji marketingowej – podkreślając, 
Ŝe przebiega ona bez względu na to, czy była zaplanowana, czy nie, i Ŝe wsze-
lakie sygnały i cechy związane z przedsiębiorstwem przekazują jakiś komuni-
kat, zatem konieczne jest zadbanie o to, aby tworzyły spójny i pozytywny obraz 
firmy8. Komunikacja marketingowa ma na celu oddziaływanie na klientów 
w sposób ułatwiający przedsiębiorstwu zrealizowanie zamierzonych celów, 
określanych przez misję przedsiębiorstwa i strategie rozwoju, czyli9: przekazy-
wanie informacji (głównie za pomocą mediów), zrozumienie przekazu (np. 
zawartego w reklamach), oddziaływanie na siebie instytucji i ludzi, łączenie we 
wspólnoty (np. kluby), kreowanie interakcji między przedsiębiorstwem a klien-
tem, dialog z klientem, tworzenie nowego ogniwa w procesie społecznym, bu-
dowanie wizerunku i utrwalenie informacji o przedsiębiorstwie w świadomości 
konsumentów. 

Słuszne wydaje się równieŜ podkreślenie skuteczności komunikacji jako ce-
lu samego w sobie. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak 
nadawany przekaz zostanie odebrany, gdyŜ nie zawsze komunikat jest jedna-
kowo czytelny dla obu stron procesu komunikacji, a właśnie to decyduje o po-
wodzeniu przebiegu procesu10. Przekaz w komunikacji marketingowej moŜe 
być ukierunkowany jedno- lub dwustronnie. Obecnie mówi się o wielopozio-
mowości komunikacji marketingowej, która pozwala skuteczniej dotrzeć do 
świadomości klienta. Ze względu na szczeble komunikacji, wyróŜnia się kilka 
jej typów, m.in. komunikowanie intrapersonalne (toczące się w umyśle jednost-
ki), komunikowanie interpersonalne (między sprzedawcą a nabywcą), dalej 
komunikowanie grupowe (skierowane na całe segmenty danego rynku), aŜ po 
komunikowanie instytucjonalne (ukierunkowane na konkretne sektory) i maso-
we (nastawione na ogół konsumentów). Obecnie zjawisko wielopoziomowości 
w komunikacji marketingowej przyczynia się do powstawania nowych sposo-
bów oddziaływania na klienta przekazu marketingowego. 

Trendy w rozwoju komunikacji marketingowej moŜna podzielić na trzy 
grupy: narzędzia, działania oraz kierunki rozwoju (rys. 1). 

                                                 
7 A. Czarnecki, Product placement, PWE, Warszawa 2003, s. 15–16. 
8 Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 66. 
9 J.W. Wiktor, Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2005, s. 14. 
10 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie…, s. 44. 
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Narzędziami coraz częściej wykorzystywanymi przez zleceniodawców bę-
dą: marketing szeptany, buzzmarketing oraz ambient media. Marketing szepta-
ny to działania marketingowe mające na celu dotarcie z informacją bezpośred-
nio do odbiorcy za pośrednictwem przekazu ustnego, np. przez pracowników 
danej firmy, agentów–wolontariuszy przekazujących opinie znajomym bądź 
wynajętych aktorów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Trendy w komunikacji marketingowej 

Źródło: opracowano na podstawie: A. Niemczycka, Najnowsze trendy w reklamie 2010, 
http://marketing.nf.pl/Artykul/10355/Najnowsze-trendy-w-reklamie-2010/promocja-reklama-
rynek-reklamowy-trendy/ (data pobrania: 2013.01.15). 

Pojęcie buzzmarketing uŜywane jest w dziedzinie marketingu i reklamy do 
opisania działań, jakie podejmują firmy w celu nakłonienia swoich klientów do 
rekomendowania innym produktów, marek czy usług. Jest to dawanie ludziom 
powodów do rozmawiania o marce, dobrach i usługach oraz ułatwianie im na-
wiązania konwersacji. Marketing ten (podobnie jak szeptany) jest cenioną for-
mą promocji, ze względu na duŜą wiarygodność komunikatów przekazywanych 
przez konsumentów. Ludzie są bardziej skłonni wierzyć pozytywnym opiniom 
swoich znajomych na temat produktu, którego uŜywali, niŜ np. reklamom tele-
wizyjnym. Oprócz kontaktu twarzą w twarz, doskonałym medium do rozprze-
strzeniania się buzzmarketingu jest internet. 

Ambient media zaś to wszelkie niestandardowe formy marketingu/reklamy, 
jak np. marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a takŜe róŜne postacie 
marketingu internetowego: e-mail marketing, gry marketingowe oraz indoor 
(np. reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach) itp. Ambient 
media są niestandardowymi, jednorazowymi realizacjami marketingowymi, 

NajwaŜniejsze trendy komunikacji marketingowej 
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łączącymi dziedziny ATL i BTL. Pozostałe narzędzia, które będą się rozwijać, 
to marketing zmysłów (w tym zapachowy), product placement czy Brand Hero. 

Działaniami mającymi odnieść największy sukces w przyszłych latach bę-
dą:  
1. Kampanie wizerunkowe, w których stawia się przede wszystkim na wysoki 

standard tworzonych kreacji oraz innowacyjne rozwiązania, przyciągające 
świadomych uŜytkowników mających określone wymagania. Reklamodaw-
cy będą stawiać nie na ilość, lecz na wysoką jakość tworzonych kreacji oraz 
ich format. 

2. Indywidualne podejście do klienta stanie się priorytetem dla wielu firm. 
Z powodu duŜej konkurencji i przeładowania informacyjnego, a takŜe po-
dobieństwa działań reklamowych w danym segmencie produktowym lub 
usługowym, skutecznym wyjściem okaŜe się wykorzystywanie nowocze-
snych form komunikacji przy uŜyciu działań konstruowanych według po-
trzeb odbiorców i skierowanych do danej, ściśle określonej grupy docelo-
wej (w tym rozwój gender marketingu11).  
Wśród kierunków rozwoju, które będą zwiększać skuteczność i efektyw-

ność komunikacji marketingowej, naleŜy wymienić, takie jak m.in.: 
1. Personalizacja komunikacji oraz odchodzenie od masowego traktowania 

konsumentów w celu sprecyzowania działań skierowanych do konkretnej 
grupy odbiorców. Personalizacja komunikacji oraz podkreślanie dobra 
konsumenta, wywołanie w nim poczucia wyjątkowości moŜe być powo-
dem zwiększenia wyników sprzedaŜowych oraz lojalności wobec marki. 
Będzie rozwijać się reklama behawioralna, polegająca na emisji odpo-
wiednio dobranych reklam, selekcjonowanych na podstawie dotychczaso-
wych zachowań danego odbiorcy12. 

2. Wykorzystanie social mediów, słuŜących do promocji najróŜniejszych 
pomysłów, wydarzeń i ciekawostek – oraz komunikacja marketingowa  
z wykorzystaniem internetu. Mimo Ŝe zdecydowana większość internautów 
ma negatywny stosunek do reklamy w internecie i stara się ją ignorować, 
to jednak, jak się wydaje, przyszłość będą miały reklamy, które nie prze-
szkadzają w przeglądaniu sieci oraz w ciekawy sposób zwracają na siebie 
uwagę i dopasowują się do odbiorcy. 

                                                 
11 M. Dołhasz, Gender marketing – istota i załoŜenia, w: Kierunki rozwoju współczesnego 

marketingu, red. A Czubała, R Niestrój, J.W. Wiktor, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kra-
ków 2012, s. 51–68. 

12 A. Niemczycka, Najnowsze trendy w reklamie 2010, http://marketing.nf.pl/Artykul/10355/ 
Najnowsze-trendy-w-reklamie-2010/promocja-reklama-rynek-reklamowy-trendy/ (2013.01.18). 
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3. Marketing ambient w sieci. Coraz większe wykorzystanie internetu jako 
nośnika reklamy spowoduje zwiększenie wydatków na reklamę oraz roz-
wój nowych jej form internetowych. W komunikacji z klientem coraz waŜ-
niejszy będzie multimedialny internet z całym wachlarzem moŜliwości,  
w postaci np. viral marketingu. Intensywnie będzie rozwijał się takŜe rynek 
wyszukiwarek oraz serwisów umoŜliwiających wymianę filmów oraz 
zdjęć13.  

4. Performance marketing, czyli precyzyjne kierowanie reklam interneto-
wych do określonej grupy odbiorców – w zaleŜności od zapytania danego 
uŜytkownika. Odpowiednie zestawy reklam będą kierowane ze względu na 
hasła wpisywane w wyszukiwarce, co zapewni większą skuteczność, gdyŜ 
uŜytkownicy zobaczą reklamy powiązane z tym, co ich interesuje; 

5. Reklama telewizyjna, zwłaszcza szokująca, stanowi niezmiennie, od po-
czątku istnienia rynku reklamowego, największe, sprawdzone i bezpieczne 
medium. Jej silna pozycja nie zmieni się w ciągu najbliŜszych kilku lat. 
MoŜna jednak będzie zaobserwować łączenie róŜnych kanałów komunika-
cji i tworzenie przez media wspólnych ofert dla klientów oraz kreowanie 
przekazów szczególnie szokujących. 

Podsumowując, w literaturze przedmiotu wymienia się cztery nowe formy 
komunikacji marketingowej14, które poniŜej krótko przybliŜono. 

Advertainment to termin powstały z połączenia dwóch słów angielskich: 
advertising oraz entertainment – stanowi odpowiedź na stale zmieniające się 
potrzeby i predyspozycje klientów w zakresie odbierania komunikatów rekla-
mowych. Tę formę komunikacji charakteryzuje interaktywność; działania re-
klamowe mają na celu sprowokować odbiorców do określonej aktywności, 
a w efekcie wywołać poŜądany przez nadawcę efekt perswazyjny. Twórcom tej 
koncepcji zaleŜy głównie na skojarzeniu reklamowanej marki/produktu z chwi-
lą przyjemności i rozrywki, a dzięki interaktywności odbiorca moŜe stać się 
aktywnym uczestnikiem działań promocyjnych. 

Advertgame to forma komunikacji stworzona z myślą o młodych odbior-
cach, rzadko korzystających z mediów klasycznych. Advertgame jest to wyko-
rzystanie gier komputerowych w kampaniach reklamowych marek. Ta forma 
komunikacji skierowana jest do osób otwartych na nowości. W szczególności 
słuŜy budowaniu znajomości marki/produktu, a takŜe kreowaniu jej wizerunku, 

                                                 
13 Ibidem. 
14 K. Janiszewska, J. Kall, Strategia reklamowa, PWE, Warszawa 2012, s. 114. 
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przez tworzenie więzi emocjonalnej adresatów z marką dzięki interaktywności 
i uczestnictwu w grze. 

Portale społecznościowe naleŜą do najszybciej rozwijających się form ko-
munikacji internetowej. Główną przewagą tego medium jest wiarygodność, 
gdyŜ informacje ukazujące się na portalach pochodzą od członków danej grupy 
i postrzegane są jako rzetelne i prawdziwe. Jednak społeczność internetowa jest 
bardzo wraŜliwa na próby komercjalizacji, dlatego teŜ, prowadząc kampanię 
w internecie, naleŜy zachować rozwagę, gdyŜ jakiekolwiek próby nacisku mogą 
zostać szybko wykryte i naruszyć niezaleŜność grupy. Takie zabiegi niosą ze 
sobą ryzyko bojkotu przez członków grupy i obracają się przeciwko osobom 
prowadzącym kampanię, a – jak wiadomo – złe informacje rozprzestrzeniają się 
w bardzo szybkim tempie. W przypadku kampanii w mediach społecznościo-
wych, korzystne bywa wywołanie efektu WoM (World of Mouth), czyli natu-
ralnego rozgłosu wynikającego z dobrowolnych rekomendacji danej marki15. 

Mobilne środki komunikacji w nowym ujęciu dotyczą działań reklamowych 
prowadzonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, np. telefonów komór-
kowych lub tabletów. Przyczyną rozwoju tego nowoczesnego medium stało się 
upowszechnienie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego przesyłu da-
nych. Najczęściej wykorzystywane formy reklamy w tym kanale komunikacji 
to SMS, MMS, WAP itp. Zaletą mediów mobilnych jest precyzyjne, spersonali-
zowane i natychmiastowe dotarcie do grupy odbiorców. Media mobilne będą 
jednymi z najszybciej rozwijających się mediów. 

Odrzucone zostaną zatem nieskuteczne instrumenty komunikacji marketin-
gowej, a ich miejsce zastąpią zintegrowane kampanie reklamowe (komunika-
cyjne), łączące róŜne środki, działania, formy wspierające się wzajemnie  
w realizacji celów kampanii, wciągające konsumenta przez zachęcanie do dzie-
lenia się opinią i współtworzenia marki. 

Personifikacja marki przy pomocy Brand Hero – pojęcie, istota i funkcje  

Szukając nowych, zaskakujących rozwiązań dotyczących promowania, 
zwraca się obecnie uwagę na markę16 i jej wizerunek. Do grupy dotychczaso-

                                                 
15 Ibidem, s. 117. 
16 Przez markę rozumie się kompozycję nazwy, symbolu, znaku graficznego, koloru i innych 

atrybutów, charakterystyczną dla produktu danego przedsiębiorstwa. Jest to równieŜ zbiór przy-
miotów produktu, zapewniających konsumenta o licznych korzyściach płynących z jego posiada-
nia. Marka jest często utoŜsamiana z produktem, przez co gwarantuje jego autentyczność. Za:  
J. Altkorn, Leksykon marketingu…, s. 140. 
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wych elementów17 tworzących markę wprowadzono jej twarz oraz postać, czyli 
tzw. Brand Hero (z ang. bohater marki)18.  

Do tej pory, kluczowym elementem marki była jej nazwa, mogąca docierać 
do ludzi w róŜnych krajach dzięki formie graficznej, która wprawdzie się nie 
dezaktualizuje, lecz nie jest obecnie wystarczającym elementem, aby stworzyć 
w umyśle konsumenta obraz. Problem ten dotyczy równieŜ znaku/logo marki, 
który – chociaŜ gwarantuje rozpoznawalność i wyróŜnia dany produkt spośród 
innych – pełni rolę podobną do nazwy, a więc równieŜ nie tworzy obrazu zwią-
zanego z przedsiębiorstwem19. 

Przez długie lata promowano markę za pomocą twarzy sławnych osób, naj-
częściej przedstawicieli świata aktorskiego (tzw. celebrity endorsment)20. Zna-
komitym tego przykładem jest gwiazda kinematografii francuskiej, będąca 
symbolem elegancji i piękna Catherine Deneuve, która od 1968 roku była twa-
rzą marki Coco Chanel, reklamując perfumy Chanel N°5. To dzięki niej kobiety 
marzyły o posiadaniu tych kultowych perfum – wierząc, Ŝe ich zapach uczyni je 
równie pięknymi i pociągającymi. 

Warto w tym miejscu nawiązać do fragmentu publikacji J.W. Wiktora, któ-
ry w kontekście elementów komunikacji marketingowej podkreśla, Ŝe właści-
wie rozkodowany przekaz informacyjny umoŜliwia przeniesienie cech główne-
go bohatera reklamy (bez znaczenia, czy jest to postać fikcyjna – czy rzeczywi-
sta) na charakterystykę promowanego produktu lub firmy. Postać powinna być 
tak stworzona, aby jej cechy były przekształcane na bodźce zakupowe. Stwo-
rzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, kreowanie sugestywnych 
skojarzeń czy trwale zapamiętywanie spotu reklamowego przez odbiorcę jest 
łatwiejsze do osiągnięcia przy pomocy postaci. Gdy tworzony jest ciąg reklam 
angaŜujących tę samą postać, wyeliminowana zostaje bariera nieznajomości 
nadawcy reklamy (utoŜsamianego z postacią w reklamie); znajomość postaci 
obdarzanej sympatią skraca teŜ czas przyswajania nadawanego komunikatu21. 

                                                 
17 L. Gorchels, Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budŜetowania reklamy, Wyd. 

One Press Helion, Gliwice 2007, s. 35. 
18 Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2002, s. 29; Marki spoŜywcze na Fa-

cebooku. MoŜliwość zastosowania strategii „brand hero”, http://www.insightmarketing.eu/publi 
kacje/marki-spozywcze-na-facebooku-mozliwosc-zastosowania-strategii-brand-hero/ (4.01.2013). 

19 J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 122. 
20 M. Dołhasz, Celebrity endorsement w działaniach reklamowych polskich przedsiębiorstw,  

w: Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Zeszyty Naukowe Akademii Krakowskiej im Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego, Oficyna Wyd. AFM, Kraków 2009, s. 67–76. 

21 J.W. Wiktor, Promocja: system komunikacji…, s. 152. 
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Dla współczesnego konsumenta marka jest gwarantem jakości, uczciwości 
oraz solidności, a zatem z kaŜdą marką związanych jest wiele cech emocjonal-
nych oraz funkcjonalnych, które firma chce przekazać współczesnemu, wyma-
gającemu i świadomemu konsumentowi22. W dzisiejszym świecie wyróŜnienie 
oferty pośród szumu informacyjnego jest trudne, dlatego teŜ marki poddawane 
są procesowi personifikacji: nadaje się im cechy charakterystyczne dla osobo-
wości ludzkiej, tworzy się bohaterów marki, przybierających postać animowa-
nego ludzika lub fikcyjnego stworka, który przyciągnie uwagę potencjalnego 
konsumenta23.  

Kluczowym zadaniem pracowników agencji reklamowych i promocyjnych 
stało się tworzenie wyrazistej, wiarygodnej, intrygującej postaci fikcyjnej, która 
perfekcyjną animacją przyciągnie uwagę potencjalnego klienta, a takŜe zdobę-
dzie jego sympatię. „Brand Hero musi być jak główny bohater bestsellerowego 
filmu – musi fascynować i pobudzać wyobraźnię odbiorców”24. PowyŜsze wa-
runki muszą być spełnione, aby sprostać wymaganiom współczesnych konsu-
mentów z róŜnych grup wiekowych, natomiast bohater marki musi być na tyle 
charakterystyczny, aby odbiorcy reklamy bez trudu byli w stanie wskazać po-
stać związaną z konkretną marką. Postacie te mają za zadanie odegranie klu-
czowej roli w kampaniach reklamowych, lecz takŜe zaczynają Ŝyć swoim Ŝy-
ciem, stają się symbolami kulturowymi. Celem tworzenia Brand Hero jest za-
tem pozostanie jak najdłuŜej w świadomości konsumenta, który, oglądając re-
klamę, zakoduje w swoim umyśle daną postać oraz cechy z nią związane, a co 
za tym idzie – powiązane z daną marką25. Ponadto, bohater Ŝyjący w serii histo-
ryjek (spotów reklamowych) związanych z marką jest intrygujący, akcja opo-
wieści wciąga odbiorców, którzy czekają na następny „odcinek” – spot rekla-
mowy, chcąc poznać dalsze losy postaci.  

Oprócz wartości uniwersalnych, bohater marki musi posiadać cechy unika-
towe – oraz reprezentatywne dla marki26. Dzięki nim będzie mógł stać się inte-
gralną częścią społeczności marki i zostać przez nią zaakceptowany. NaleŜy 
dodać, Ŝe atrakcyjność Brand Hero określa nie tyle jego fizyczna wyjątkowość 

                                                 
22 Marki spoŜywcze na Facebooku… 
23 http://info.socek.org/?p=21 (4.05.2012). 
24 D.L. Yohn, The brand ultimatum, „Marketing Management” 2008, July–August, s. 35–38. 
25 Marki spoŜywcze na Facebooku… 
26 Brand hero, bohater marki, http://marketing4hotels.wordpress.com/?s=brand+hero 

(4.05.2012.). 
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jako postaci fikcyjnej, ile udział w sukcesie kampanii reklamowej27 (np. „Serce 
i Rozum” kampanii TP SA). Postaciom tym przypisuje się nie tylko cechy oso-
bowości ludzkiej, ale przede wszystkim odpowiednie cechy typowe dla grupy 
docelowej, będącej odbiorcą danej reklamy. Przy tworzeniu opisywanych po-
staci uŜywa się archetypów, aby umoŜliwi ć odbiorcy utoŜsamienie z wykre-
owanym Brand Hero28. Najbardziej charakterystycznym i uniwersalnym jest 
archetyp superbohatera, dlatego teŜ wizerunek bohatera marki jest często wzbo-
gacany o elementy typowe dla herosa, co podnosi atrakcyjność postaci. W pro-
cesie tworzenia kampanii reklamowej zawierającej Brand Hero istotne jest 
z jednej strony określenie głównego przekazu, który pozostaje niezmienny, 
a z drugiej strony róŜnicowanie wizerunku głównej postaci. Zasadniczą kwestią 
jest stałość cech charakteru czy typowych zachowań, jak równieŜ wprowadze-
nie niespodziewanych zwrotów akcji (np. zabawny Henio reprezentujący firmę 
Tesco)29.  

Kampanie reklamowe zawierające Brand Hero mają utrwalać doświadcze-
nia klienta, dlatego często organizowane są konkursy z nagrodami w postaci 
wizerunków bohaterów marki, zakładane są profile lub fanpages na portalach 
społecznościowych (głównie na Facebooku), gdzie klientów zaprasza się do 
kontaktu i zabawy, a bohaterowie marki sprawiają wraŜenie przyjaciół, 
z którymi moŜna się skontaktować – tworzony jest przekaz: „Brand Hero to 
przyjaciel”. Interakcja konsumenta z Brand Hero umoŜliwia takŜe zakomuni-
kowanie swoim znajomym poparcia dla danej marki. Ocena skuteczności dzia-
łań promocyjnych na portalach społecznościowych jest bardzo łatwa – określa 
ją głównie liczba fanów oraz dynamika ich zmian30. 

Koncepcja Brand Hero musi być dopasowana do marki i jej wartości oraz 
informacji, którą przedsiębiorstwo chce przekazać. Tworząc ideę postaci, trzeba 
teŜ zdecydować, jak graficznie podkreślić najwaŜniejsze cechy bohatera. Naj-
istotniejsze i najbardziej nieuchwytne werbalnie cechy marki uwidacznia się 
przez postać Ŝyjącą w świecie marki. Brand Heroes często wykorzystują grę 
słowną i humor sytuacyjny, reklamując ofertę przedsiębiorstwa lub produkt, 
tworząc emocjonalny obraz marki w umysłach odbiorców. Przekazywany ko-
munikat oparty na emocjach i humorze nadaje świeŜości i oryginalności pro-

                                                 
27 T. Eagar, Defining the Brand Hero: Explorations of the Impact of Brand Hero Celebrity on 

a Brand Community, „Advances in Consumer Research” 2009, Vol. 36, s. 488–493. 
28 Tesco się Tobą mocno interesuje, http://marketing-news.pl/theme.php?art=1320 (4.05.2012). 
29 Zło konieczne, czyli reklama w sieci, http://marketing-news.pl//theme.php?art=928 

(4.01.2013). 
30 Marki spoŜywcze na Facebooku… 
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duktom z dowolnej branŜy, a jednocześnie przekazuje wartości wyznawane 
przez markę i wyróŜnia ją31.  

Kreacja bohatera marki buduje szeroką więź między marką (brand), spo-
łecznością marki (brand community) a samym Brand Hero, uwidaczniając inte-
gralność i podobieństwo tych jednostek32. Rodzaj bohatera marki, jego charak-
ter i forma zaleŜą głównie od inwencji twórczej projektodawcy. JednakŜe wy-
róŜnia się trzy podstawowe typy Brand Heroes (przykłady typów Brand Heroes 
ujęto w tabeli 1)33: 
1. Postać „ludzika”: 

– reklamuje produkty dla osób dorosłych, 
– posiada cechy ludzkie będące komunikatem dla odbiorcy, 
– buduje osobowość marki, 
– tworzy skojarzenia – produkt marki kojarzy się z określoną sytuacją, 
– posiada cechy spójne z pozycjonowaniem marki, 
– cechuje się najmniej skomplikowanym procesem tworzenia, 
– wykorzystuje często bohaterów kojarzących się z dzieciństwem, głów-

nie postaci z bajek, które przywołują miłe wspomnienia u dorosłych, 
a u dzieci budzą sympatię.  

Przykłady to: Harnaś z reklamy piwa Harnaś, Henio i Krysia z reklamy sie-
ci sklepów Tesco itp. 
2. Postać „zwierzątka”: 

– reklamuje produkty dla dorosłych lub dzieci w zaleŜności od sposobu 
przedstawiania, 

– przedstawia symbiozę zwierzęcia ze środowiskiem naturalnym, 
– postać powinna zachowywać się typowo dla swojego gatunku (z moŜ-

liwością wprowadzenia elementów surrealistycznych), 
– zwierzęce postacie kojarzą się bezwarunkowo z określonymi cechami, 

co nie wymaga myślenia, a więc zwiększa przejrzystość przekazu. 
Przykłady: Ŝubr reklamujący markę piwa śubr, krowa Milka, krówka z re-

klamy czekolad Terravita, kangur reklamujący płatki Nestle Kangus, królik 
z firmy Nestle Nesquik itp. 
3. Postać abstrakcyjna („stworek”): 

– reklamuje produkty przeznaczone dla dzieci (czasem równieŜ dla doro-
słych, zaleŜnie od kreacji postaci), 

                                                 
31 M. Styś, Czy marce potrzebny bohater?, „Marketing w Praktyce” 2006, nr 4, s. 49–51. 
32 T. Eagar, Defining the Brand Hero…, s. 488–493. 
33 M. Styś, Czy marce potrzebny…, s. 49–51. 
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– tworzy u dzieci potrzebę posiadania modnych gadŜetów z wizerunkiem 
tejŜe postaci, 

– pobudza wyobraźnię i pomysłowość młodego konsumenta, 
– zachęca do kreatywnej zabawy. 
Przykłady: kulki M & M’s, stworki z reklam cukierków Zozole, Mały Głód 

z reklamy serka Danio, Kubuś z reklamy soków Kubuś, Serce i Rozum z reklam 
TP SA itp.  

Tabela 1 

Zestawienie cech wybranych Brand Heroes 

Przykład 
typu Brend Hero 

Rodzaj 
postaci 

Humor  
w dialogach 

Identyfi-
kacja 

Grupa 
docelowa 

Historia 
postaci 

(1) 
Henio i Krysia  

(Tesco) 

ludzik tak z konsu-
mentem 

wszyscy 
członko-
wie ro-
dziny 

krótka 

(2) 
śubr (marka 

śubr) 

zwierzę nie z potrzebą 
konsu-
menta 

męŜczyź-
ni pracu-

jący 

krótka 

(3) 
Mały Głód (serek 
Danio – Danone) 

postać 
abstrak-
cyjna 

tak z potrzebą 
konsu-
menta 

młodzi 
ludzie 

krótka 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów zgromadzonych przez W. Januszek w ramach 
seminarium 2011/12 pod kierunkiem dr M. Dołhasz. 

Kolejnym kierunkiem w działaniach komunikacji marketingowej przedsię-
biorstw jest „oŜywienie” Brand Hero w postaci maskotek. Maskotki waŜnych 
wydarzeń (np. maskotka Euro 1980 we Włoszech w postaci drewnianej lalki 
Pinokio z nosem w barwach włoskich34) czy przedsiębiorstw (np. biały ludzik 
Michelina) znane były od wielu lat35. Kontynuując tradycje maskotek wydarzeń 
sportowych, na Euro 2012 powstały dwie postacie uśmiechniętych ludzików 
w barwach narodowych gospodarzy: Polski i Ukrainy.  

Podsumowując, Brand Heroes to postacie fikcyjne występujące w kampa-
niach promujących produkt lub markę. Ich wizerunek powinien być zawsze 
idealnie dopasowany do grupy docelowej, musi posiadać unikalne cechy, ale 
takŜe pewne wartości uniwersalne. Bardzo istotne jest, aby postacie te budziły 
sympatię u odbiorców. Brand Heroes uosabiają markę i budują lojalność klien-
tów względem niej.  

                                                 
34 http://ukraine2012.gov.ua/pl/comments/27056/?print=Y (15.05.2012). 
35 Marki spoŜywcze na Facebooku… 
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Podsumowanie 

Głównym zadaniem współczesnej komunikacji marketingowej staje się 
kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, kreowanie potrzeb, 
a takŜe wywołanie określonych zachowań u odbiorcy, co w dłuŜszej perspekty-
wie pomaga stworzyć określoną postawę w stosunku do danej marki. Na rynku, 
nasyconym wszelkimi dobrami róŜnych marek, producenci zmagają się z ko-
niecznością przedstawienia swoich walorów w nowatorski sposób. Takim no-
watorskim sposobem oddziaływania na konsumenta są obecnie bohaterzy ma-
rek – Brand Heroes – będący postaciami fikcyjnymi, uosabiającymi istotne dla 
przedsiębiorstwa szczególne wartości. Dzięki idealnemu dopasowaniu wizerun-
ku do potrzeb i charakterystycznych cech grupy docelowej, postacie te budzą 
sympatię u odbiorców oraz kreują pozytywny wizerunek firmy w umysłach 
konsumentów.  

Opisany środek komunikacji marketingowej – Brand Hero istnieje stosun-
kowo od niedawna, dlatego teŜ nie powstało jeszcze wiele publikacji nauko-
wych na ten temat, a opracowanie to stanowi próbę jego przybliŜenia. 
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Streszczenie 

W artykule poruszono tematykę technologii internetowych oraz wirtualizacji Ŝycia społecz-
nego stanowiącą nową podstawę aktywności działów marketingu i PR. Autor podejmuje próbę 
pokazania roli portalu społecznościowego Facebook jako innowacyjnego narzędzia komunikacji 
z otoczeniem na rynku turystycznym, na przykładzie zróŜnicowanych typów podmiotów (trzech 
hoteli, miasta Wrocław oraz Polskiej Organizacji Turystycznej). 

Słowa kluczowe: marketing, turystyka, media społecznościowe, Facebook 

Wprowadzenie 

Współczesny rynek turystyczny wymaga od działających na nim podmio-
tów ciągłego rozwoju i elastyczności, począwszy od jakości i zakresu świad-
czonych usług, poziomu ich specjalizacji, nowoczesnych technik zarządzania, 
aŜ po najwyŜszą dbałość o wizerunek i opinię publiczną. DuŜa konkurencja 
wśród regionów turystycznych oraz przedsiębiorstw świadczących podobny 
zakres usług zmusza grupę podaŜową do podejmowania innowacyjnych działań 
w celu wyróŜnienia swojej oferty. 

Rozwój internetu i nowych technologii dał firmom oraz instytucjom wiele 
innowacyjnych narzędzi społecznościowych, które moŜna skutecznie wykorzy-
stać do komunikacji z klientami takŜe na rynku turystycznym. Jednym z takich 
instrumentów jest Facebook, światowy lider wśród portali społecznościowych. 

                                                 
1 sebastian@dudziak.me. 
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Celem publikacji jest omówienie moŜliwości wykorzystania serwisu na przy-
kładzie trzech typów podmiotów: 

− przedsiębiorstwa turystycznego, 
− organizacji turystycznej, 
− jednostki samorządu terytorialnego. 
Zaobserwowana tendencja przenoszenia relacji międzyludzkich do świata 

wirtualnego tworzy miejsce do działania branŜy „social media”, dzięki czemu 
szereg podmiotów moŜe skorzystać z nowej, ciekawszej formy oddziaływania 
i kreowania relacji z konsumentami. Autor, widząc szansę wykorzystania na-
rzędzi społecznościowych na rynku turystycznym, szczególną uwagę zwraca na 
funkcje portalu Facebook, omawiając zagadnienie na przykładach następują-
cych wybranych polskich firm i instytucji: Polonia Palace Hotel, Hotele SPA Dr 
Irena Eris, Hotel & SPA Kocierz, miasto Wrocław oraz Polska Organizacja 
Turystyczna. Wybrane do celów publikacji podmioty zajmują w omawianym 
portalu czołowe pozycje w swoich kategoriach, mierzone liczbą zgromadzo-
nych uczestników (w nomenklaturze FB – fanów). Jako przykład aktywnej ko-
munikacji na uwagę zasłuŜył równieŜ Hotel Klimek, który na tle konkurencji 
generuje w profilu największy przepływ informacji. Autor chciałby zaznaczyć, 
Ŝe w porównaniach nie poddaje analizie atrakcyjności ofert, jakości usług oraz 
pozostałych cech prezentowanych podmiotów, a jedynie sposób prezentacji 
i komunikacji w portalu społecznościowym Facebook. 

Współczesne trendy a przenoszenie relacji do sieci 

Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych, jaki zaobserwowano 
w ostatnich dwudziestu latach, spowodował szereg zmian ekonomiczno-
społecznych. Przełomowym wydarzeniem było połączenie komputerów 
w globalną sieć – internet, której przeznaczenie ewoluowało na przestrzeni lat. 
Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa działająca publicznie od począt-
ku lat 90. ubiegłego wieku. Według dokumentu RFC 1462 opracowanego 
w 1993 roku, na internet składają się trzy elementy2:  

a) połączone ze sobą sieci oparte na protokole TCP/IP, 
b) społeczność, która uŜywa tych sieci i je rozwija, 
c) zbiór zasobów, które znajdują się w połączonych sieciach. 
Od początku istnienia globalna sieć komputerowa rozwijała się nie tylko 

w aspekcie technicznym i uŜytkowym. JuŜ u zarania internetu dostrzegano rolę 

                                                 
2 E. Krol, E. Hoffman, Request for comments 1462. FYI on „What is the internet?”, Network 

Working Group, 1993, s. 1. 
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społeczności w jego tworzeniu i ewolucji. Przełomowym momentem dla glo-
balnej sieci w Polsce był rok 1991, kiedy oficjalnie wykonano pierwsze połą-
czenia internetowe oraz zarejestrowano pierwszą krajową domenę internetową 
z końcówką „.pl”. W początkowych fazach rozwoju, dostęp do sieci był znacz-
nie ograniczony i interesował głównie środowisko naukowe. W kolejnych fa-
zach do sieci przyłączały się pierwsze firmy, powstawały pierwsze polskie ser-
wery internetowe, a od 1995 roku nastąpił rozwój portali internetowych zapo-
czątkowany powstaniem serwisu Wirtualna Polska. KaŜdego roku przybywało 
coraz więcej uŜytkowników, a funkcjonalność sieci ewoluowała. W ciągu kil-
kunastu lat społeczeństwo nauczyło się powszechnie korzystać z informacji, 
dyskutować na forach, komunikować za pomocą poczty e-mail, chatu, komuni-
katorów tekstowych, głosowych oraz wielu innych funkcji, bez których prak-
tycznie nie moŜna juŜ sprawnie funkcjonować.  

Obecnie internet jest nie tylko globalną siecią wymiany informacji. To do-
skonałe kompendium wiedzy, źródło najświeŜszych informacji dostępnych na-
tychmiast po zdarzeniu, całodobowa platforma sprzedaŜowa, multimedialna, 
rozrywkowa, finansowa, a takŜe narzędzie marketingowe, sfera blogowa oraz 
społecznościowa. Rozwój technologiczny otworzył moŜliwość mobilnego do-
stępu do sieci za pomocą smartfonów, tabletów oraz komputerów przenośnych. 
Uwolnienie internetu od ograniczeń gniazd telefonicznych oraz połączenie jego 
funkcjonalności z systemem GPS dało konsumentom szereg nowych moŜliwo-
ści, z których, jak pokazują liczne badania, uŜytkownicy chętnie korzystają. 
„Trend ten będzie narastał, dojrzewa bowiem pokolenie «always on», które nie 
zna pojęcia «podłączyć się do internetu» – dla nich internet jest wszechobecny 
i zawsze dostępny”3. W ostatnich latach powstało wiele narzędzi pozwalających 
uŜytkownikom szybko uzyskać dostęp do informacji oraz wykonać zaawanso-
wane czynności, które jeszcze niedawno wymagały komputera podłączonego do 
internetu stacjonarnego. Zalety tego rozwiązania doceniają takŜe gospodarstwa 
domowe, które w kaŜdym miejscu i czasie mają dostęp do elektronicznych ra-
chunków za prąd, gaz i telefon oraz narzędzi umoŜliwiających dokonywanie 
zakupów i elektronicznych opłat przez internet.  

Korzystając z dostępnych rozwiązań, społeczeństwo zaczęło wchodzić 
w proces wirtualizacji, która kryje za sobą m.in. wirtualne zakupy, wirtualne 
randki, wirtualne wycieczki itd. Dynamiczny rozwój portali społecznościo-
wych, jaki miał miejsce w ostatnich latach, doprowadził do przeniesienia relacji 

                                                 
3 P. Tkaczyk, Zakamarki marki, Wyd. Helion, Gliwice 2011, s. 158. 
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społecznych do świata wirtualnego. Mnogość portali, tj. Facebook, Google+, 
Pinterest, LinkedIn, Forsquare, My Space, Blip, Fotka czy NK, oferujących 
tworzenie własnych profili, gromadzenie znajomych, utrzymywanie kontaktu, 
wymianę zasobów internetu, komentowanie zdjęć i wydarzeń, szybko zdobyła 
ogromną popularność wśród uŜytkowników. Stały rozwój funkcjonalności spo-
wodował, Ŝe uŜytkownicy mogą np. grać w gry społecznościowe, tworzyć wy-
darzenia i zapraszać na nie swoich znajomych oraz zapisywać się do fanklubów 
popularnych osób, zespołów, organizacji i firm. Ostatnia z wymienionych funk-
cji stała się przedmiotem zainteresowania podmiotów, które, mając świadomość 
zachodzących zmian, chcą tworzyć wokół siebie społeczność wirtualnego świata.  

Gromadzenie uŜytkowników, informowanie ich o aktualnościach związa-
nych z określonym tematem, a nawet zwyczajne dostarczanie im rozrywki dla 
podtrzymania więzi – stało się równie istotnym elementem wizerunkowym jak 
posiadanie toŜsamości, wizytówki, własnej domeny czy strony internetowej. 
ZauwaŜalna aktywność podmiotów jest odpowiedzią na powszechnie uŜywane 
twierdzenie: „jeśli nie ma cię w internecie, to nie istniejesz”. Priorytetem 
współczesnego konsumenta jest oszczędność czasu, produktywność, a takŜe 
orientacja na szybki dostęp do spersonalizowanych informacji. Zaletą treści 
internetowych jest ciągła aktualność danych, dlatego globalna sieć stała się 
konkurencją dla prasy (miesięcznika czy kwartalnika). Szeroki zasięg internetu 
spowodował, Ŝe nawet prasa codzienna wchodzi na rynek e-publikacji. Wirtual-
na gazeta jest znacznie ciekawsza od wersji papierowej, gdyŜ zawiera animo-
wane elementy oraz pozwala dostosować właściwości wyświetlania tekstu do 
potrzeb odbiorcy.  

W odpowiedzi na nowy zakres zainteresowań i preferencji nabywców, rów-
nieŜ w branŜy turystycznej zaobserwowano rosnącą aktywność podmiotów 
w sieciach społecznościowych. Wyjście naprzeciw nowym oczekiwaniom kon-
sumentów stanowi szansę na skuteczne budowanie lojalności wśród obecnych 
oraz nowych klientów.  

Rola mediów społecznościowych w branŜy turystycznej 

Podmioty branŜy turystycznej funkcjonują w warunkach konkurencji ryn-
kowej. DuŜa liczba oferentów, róŜnorodność świadczonych usług, sezonowość 
oraz rosnące oczekiwania konsumentów to podstawowe problemy, z którymi 
borykają się współczesne przedsiębiorstwa. Przygotowanie oferty w atrakcyjnej 
cenie oraz zbudowanie systemu sprzedaŜy nie gwarantuje juŜ wymiernych efek-
tów. „Oferta turystyczna, nawet wysokiej jakości, moŜe zaginąć w natłoku in-
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nych propozycji rynkowych. Konsument nie przejdzie obok oferty obojętnie 
i nie zignoruje jej, pod warunkiem, Ŝe zostanie ona odpowiednio przez oferują-
cego wyróŜniona spośród innych towarów i usług”4. Konieczność rywalizacji 
w trudnych warunkach, jakie zauwaŜalne są na rynku turystycznym, zmusza 
stronę podaŜową do aktywnej promocji oraz kreatywnego informowania klienta 
o marce i produkcie. Niezwykle istotne jest wypracowanie w świadomości od-
biorcy pozytywnej opinii na temat jakości i niepowtarzalności produktu. Aby 
skutecznie skierować działania marketingowe, warto przeanalizować wykorzy-
stywane przez klientów źródła informacji i za ich pośrednictwem dotrzeć do 
docelowej grupy odbiorców z wiarygodnym i przekonującym komunikatem.  

Zgodnie z róŜnorodnymi badaniami, media społecznościowe są najchętniej 
wykorzystywanym przez uŜytkowników obszarem internetu, co stanowi szansę 
równieŜ dla branŜy turystycznej. „Badania przeprowadzone na zlecenie Text100 
Global Communications wyraźnie wskazują na nowe sposoby komunikacji 
zarówno w skali globalnej jak i regionalnej. Konsumenci korzystają z nich na 
kaŜdym z czterech etapów obejmujących wyjazd: szukaniu inspiracji, podjęciu 
decyzji, dokonaniu zakupu i podzieleniu się doświadczeniem”5. Wysoka popu-
larność portali społecznościowych spowodowała, Ŝe podróŜowanie nabrało dla 
konsumentów nowego znaczenia. UŜytkownicy internetu chętnie dyskutują na 
temat wyjazdów wypoczynkowych publicznie, oczekują lub udzielają opinii na 
temat atrakcji turystycznych, obiektów wypoczynkowych, jakości usług oraz 
poziomu zadowolenia. Coraz większa liczba konsumentów po zrealizowanej 
podróŜy udostępnia zdjęcia z urlopu oraz staje się członkiem internetowej spo-
łeczności miejsca docelowego – hotelu lub regionu.  

W obliczu zmiany zachowań konsumentów, w marketingu powstał nowy 
obszar do zagospodarowania. Podmioty działające na rynku turystycznym mu-
szą zintegrować swoją aktywność na wielu płaszczyznach, zwracając szczegól-
ną uwagę na zagadnienie mediów społecznościowych, w tym portal Facebook, 
który jest liderem w swojej kategorii. Uczestnictwo w komunikacji 
z konsumentem w wirtualnym świecie wzajemnych powiązań daje m.in. moŜ-
liwość:: 

− budowania pozytywnego wizerunku firmy, 
− nowoczesnej i bezpośredniej komunikacji z klientem, 
− szybkiego przekazu informacji grupie potencjalnych nabywców, 

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

s. 122. 
5 Wyjazd z Facebooka, http://www.rynek-turystyczny.pl/artykul/11444/wyjazd-z-facebooka.html. 
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− badania opinii i poziomu zadowolenia kontrahentów, 
− promocji produktów i wydarzeń za pomocą kampanii wirusowych, 
− zaistnienia w mediach o bardzo duŜym zasięgu bez nakładów finanso-

wych. 
Z powodu duŜego zainteresowania wśród uŜytkowników internetu sferą 

społecznościową, obserwuje się rosnącą aktywność przedsiębiorstw hotelar-
skich, regionów turystycznych oraz organizacji związanych z turystyką w porta-
lach social media. Największy ruch zarówno ze strony uŜytkowników, jak 
i podmiotów generuje Facebook.  

Prezentacja portalu społecznościowego Facebook 

Facebook (FB) jest portalem społecznościowym, który powstał 4 lutego 
2004 roku w ramach społeczności akademickiej Uniwersytetu Harvarda. Jego 
główny autor, Mark Zuckerberg pierwszą wersję portalu stworzył w około dwa 
tygodnie. Od samego początku The Facebook (pierwotna nazwa projektu), po-
mimo ograniczonej funkcjonalności, spotkał się z wielkim uznaniem studentów 
(2/3 zarejestrowało się juŜ w pierwszych 14 dniach istnienia). DuŜy sukces 
przedsięwzięcia w środowisku studenckim Harvarda spowodował rozszerzanie 
dostępności serwisu o kolejne uczelnie w Ameryce i Europie. Przełomową datą 
dla portalu był 26 września 2006 roku, kiedy FB oficjalnie został otwarty dla 
wszystkich uŜytkowników. Przez cały czas działalności portal przechodził wiele 
zmian graficznych i funkcjonalnych, dopasowując się do istniejących trendów  
i potrzeb jego odbiorców. Obecnie uŜytkownicy w ramach swojego profilu mo-
gą udostępniać m.in. następujące informacje: dane personalne i kontaktowe, 
przebieg edukacji, kariery zawodowej, charakterystykę itp. Ponadto mogą two-
rzyć galerie zdjęć, zaznaczać swoją obecność na mapie, prowadzić mikroblog  
i notatki. Podstawowy zestaw funkcji pozwala zaprezentować własną sylwetkę 
całej społeczności, jednak nie to jest motorem napędowym portali społeczno-
ściowych. Facebook pozwala takŜe wchodzić w interakcje z pozostałymi uŜyt-
kownikami przez:  

– dodawanie do profilu swoich znajomych,  
– tworzenie grup,  
− komentowanie aktywności innych uŜytkowników,  
− wymianę zasobów,  
− oznaczanie uŜytkowników na swoich zdjęciach,  
− granie w gry społecznościowe,  
− oznaczanie relacji rodzinnych i partnerskich, 
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− organizowanie wydarzeń i zapraszanie na nie swoich znajomych,  
− prowadzenie prywatnych konwersacji w wewnętrznym komunikatorze.  
Platforma Marka Zuckerberga wygrała z konkurencją, dostarczając uŜyt-

kownikom najlepszego wyglądu oraz wszechstronnych funkcji znacznie wcze-
śniej niŜ serwisy konkurencyjne. Wygoda w dostępie do informacji, szybkość 
komunikacji oraz mobilność – to tylko niektóre zalety Facebooka. Portal to nie 
tylko rozwiązania techniczne, ale takŜe odpowiedź na potrzeby konsumentów, 
np. przynaleŜności, akceptacji, oraz na szerokie zainteresowanie prywatnością 
innych osób (co zostało takŜe wykorzystane przy tworzeniu funkcji portalu, 
takich jak np. podanie statusu w związku, poglądów politycznych i religijnych).  

Bardzo duŜą aktywność w portalu generują zewnętrzne aplikacje, które mo-
gą być tworzone praktycznie przez kaŜdego, kto ma odpowiednie umiejętności 
techniczne. Obecnie na rynku dostępna jest cała gama dodatków rozrywkowych 
(gry społecznościowe), edukacyjnych (odkrywanie miejsc), komercyjnych (pre-
zentacja ofert, konkursy) oraz innych mających na celu zwiększać aktywność 
odbiorców.  

O najwyŜszej popularności portalu Facebook w Polsce i na świecie mówi 
się w prasie, telewizji oraz internecie. Badania popularności prowadzone przez 
wiele firm wskazują, Ŝe6: 

− portal generuje największą liczbę odsłon w historii internetu – 1 bilion 
rocznie,  

− całkowita liczba uŜytkowników FB w październiku 2012 roku przekro-
czyła 1 mld, co stanowi około 1/7 ludzkości, 

− liczba polskich uŜytkowników portalu przekracza 10 mln, 
− 58% wszystkich uŜytkowników korzysta z FB codziennie, a średni czas 

jednej wizyty wynosi około 20 minut, 
− 600 mln uŜytkowników korzysta z usługi za pomocą urządzeń mobil-

nych, 
− przeciętny uŜytkownik ma około 130 osób znajomych, a liczbę powią-

zań między znajomymi szacuje się na 125 bilionów, 
− codziennie uŜytkownicy odpowiadają na aktywność 3,2 biliona razy 

(lubię to!, komentarz) oraz dodają 300 mln zdjęć, 
− ponad 1 mln stron internetowych jest zintegrowanych z Facebookiem, 

                                                 
6 Przekrój przez statystyki Facebooka 2012, http://www.infografika.co/przekroj-przez-

statystyki-facebooka-2012.html, Facebook statistics, http://www.socialbakers.com/facebook-
statistics/. 
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− 80% firm na świecie jest aktywnym uŜytkownikiem portalu. 
Komunikację między podmiotami a zwykłymi uŜytkownikami umoŜliwiła 

funkcja pozwalająca tworzyć strony (fanpages). Za jej pośrednictwem załoŜy-
ciele (administratorzy) są w stanie zbudować niezaleŜny profil firmy lub orga-
nizacji, korzystając z narzędzi podobnych do tych, którymi posługują się zwykli 
uŜytkownicy, dodając m.in. informacje o firmie, galerie, wydarzenia, notatki, 
wykorzystując komunikator czy mikroblog. Ponadto, administratorzy otrzymali 
od twórców portalu szereg narzędzi do integracji stron internetowych z profilem 
FB, promocji oraz analizy ruchu na prowadzonym fanpage’u. UŜytkownicy 
mają moŜliwość przeglądania udostępnionych na stronach treści, komentowa-
nia, udostępniania swoim znajomym oraz oznaczania przez „lubię to!”. JeŜeli 
strona okaŜe się dla odbiorcy atrakcyjna, ma moŜliwość stać się jej „fanem”  
i automatycznie widzieć wszelkie aktualne informacje na swojej osi czasu 
(główna tablica uŜytkownika).  

Tworzenie fanpage’a to proces złoŜony. Dla uzyskania dobrych rezultatów 
w krótkim czasie wymaga opracowania strategii działania. Wywarcie dobrego 
wraŜenia na potencjalnych klientach to podstawowy cel administratora. Na po-
czątku naleŜy wdroŜyć kilka podstawowych zasad, takich jak: 
1. Nazwa strony (http://www.facebook.com/nazwa_strony) powinna być nie-

długa, zachęcająca i łatwa do zapamiętania; jeŜeli strona poświęcona jest 
działalności gospodarczej, nazwą moŜe być np. nazwa firmy. 

2. Publikacja fanpage’a powinna odbyć się po uzupełnieniu wszystkich pod-
stawowych treści, warto równieŜ stworzyć pierwszą galerię oraz dodać 
pierwsze wpisy w osi czasu. 

3. Odbiorca, wchodząc na stronę, powinien od samego początku widzieć ko-
rzyść z uczestnictwa; w tym celu naleŜy przygotować krótką, ale przekonu-
jącą informację o celu funkcjonowania oraz korzyściach, jakie płyną z dołą-
czenia do społeczności fanpage’a. 

4. Gromadzenie uŜytkowników ułatwi zaproszenie do udziału swoich znajo-
mych, którzy będą rekomendacją dla nowych odwiedzających. 

5. Publikacja treści powinna odbywać się regularnie, a zamieszczane materiały 
muszą wywoływać emocje wśród odbiorców (np. zainteresowanie, radość, 
podziw, irytację). 

6. Komentowanie oraz udostępnianie informacji przez społeczność tworzy 
działanie wirusowe, dzięki któremu publikowana treść dociera do nowych 
uŜytkowników. 
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7. Zamieszczane na stronie treści powinny być wzbogacane o zdjęcia i odno-
śniki w taki sposób, aby zwracały uwagę uŜytkowników oraz prowokowały 
do działania. 

8. Bardzo często stosowaną formą podsycania aktywności jest zadawanie py-
tań; odbiorcy to społecznościowcy, którzy lubią dyskutować, wyraŜać swo-
je zdanie na forum oraz zachęcać do konwersacji swoich znajomych. 

9. Niezwykle istotne jest, aby administrator prowadzący stronę w imieniu 
firmy/organizacji brał równieŜ udział w dyskusji; uczestnicy będą czuli, Ŝe 
po drugiej stronie jest ktoś gotowy prowadzić z nimi dialog. 
Pierwszy etap tworzenia strony pozwala rozpocząć proces kreacji wizerun-

ku i komunikacji z uŜytkownikami portalu. W celu wyróŜnienia swojego profilu 
na tle konkurencji, naleŜy sięgnąć po dodatkowe narzędzia, które poprawiają 
wygląd oraz zdynamizują stronę. Badania Social Media London Style (SMLS) 
wskazują, Ŝe najbardziej niezagospodarowane na rynku turystycznym elementy 
portalu to7: 

− informowanie o moŜliwościach meldowania się w hotelu za pośrednic-
twem Facebook Places, 

− integracja kilku kanałów komunikacji na fanpage’u, 
− uatrakcyjnianie layoutów zakładek i fanpage’ów, 
− budowanie aktywnego i zaangaŜowanego dialogu, 
− regularne komunikowanie o zróŜnicowanym charakterze, 
− prowadzenie działań konkursowych mających na celu promocję i roz-

rywkę. 
PowyŜsze wyniki pokazują zasięg badanego portalu społecznościowego 

oraz obszar działań, w którym powinno się dąŜyć do połączenia dostępnych 
narzędzi i instrumentów. Wspólne zaangaŜowanie w projekt wielu kanałów 
informacyjnych tworzy efekt synergii. Taki stan rzeczy stawia przed rynkiem 
turystycznym szanse wykorzystania innowacyjnego narzędzia, jakim jest Face-
book do promocji i komunikacji z otoczeniem. 

Przykłady komunikacji na rynku turystycznym za pośrednictwem portalu 
Facebook 

Z uwagi na to, Ŝe media społecznościowe są chętnie wykorzystywane przez 
uŜytkowników internetu, stały się takŜe narzędziem komunikacji B2C (Bussines 
to Customer). Doskonałym uzasadnieniem tej tezy będą zgromadzone przez 

                                                 
7 Raport. Polska branŜa hotelarska na Facebooku 2012, http://smls.pl/blog/polska-branza-

hotelarska-na-facebooku-raport/, s. 61. 
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autora dane empiryczne na temat liderów social media. Czołowe marki na świe-
cie, zajmujące najwyŜsze pozycje w rankingu FB to m.in. Coca-Cola 
(58 769 566 fanów), Disney (41 758 645 fanów) , Red Bull (35 728 696 fanów), 
na polskim rynku najwyŜej usytuowane zaś marki to: Serce i Rozum (1 695 046 
fanów), Play (1 468 711 fanów) oraz Orange Polska (1 323 129 fanów)8.  

Wyniki SMLS wskazują, Ŝe polski rynek turystyczny nie wykorzystuje  
w pełni potencjału Facebooka, a uŜytkownicy wielokrotnie muszą sami intere-
sować się branŜą turystyczną. „Wśród polskich hoteli wciąŜ brakuje działań 
marketingu zintegrowanego, który łączyłby kilka kanałów komunikacji w jed-
nym miejscu, tworząc centrum promocji. Wtyczki społecznościowe serwisów 
You-Tube, Twitter czy Pinterest pomagają w tego typu działaniach, jednak nie 
są wykorzystywane na polskich fanpage’ach hotelarskich”9. Wspomniany 
wcześniej brak dialogu i nieregularność publikacji treści zmniejsza szanse pod-
miotów działających w branŜy turystycznej. Spośród licznej grupy moŜna wy-
szczególnić te podmioty, które dostrzegają sens istnienia w sieciach społeczno-
ściowych i od kilku lat korzystają z dostępnych portali m.in. Facebooka. 

Dla zobrazowania tej sytuacji autor wytypował trzy przedsiębiorstwa tury-
styczne, które zgromadziły najwyŜszą liczbę uczestników: Polonia Palace Ho-
tel, Hotele SPA Dr Irena Eris, Hotel & SPA Kocierz – oraz na podstawie tych 
samych kryteriów Miasto Wrocław. Jako organizację turystyczną wybrano naj-
waŜniejszą instytucję, jednocześnie skupiającą najwyŜszą liczbę uŜytkowników, 
czyli Polską Organizację Turystyczną (POT). Społeczność badanych podmio-
tów przedstawia poniŜsza tabela (tab. 1). 

Tabela 1 

Społeczność zgromadzona przez badane podmioty w portalu społecznościowym Facebook  
na 8 lutego 2013. 

Lp. Nazwa podmiotu Liczba fanów 
1. Polonia Palace Hotel 14 358 
2. Hotel SPA Dr Irena Eris 7693 
3. Hotel & SPA Kocierz 5098 
4. Miasto Wrocław 84 302 
5. Polska Organizacja Turystyczna 6059 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
8 Dane na 8.02.2013. Za: Facebook brand statistics in Poland, http://www.socialbakers.com/ 

facebook-pages/brands/poland/. 
9 Raport. Polska branŜa hotelarska…, s. 61. 
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Polonia Palace Hotel to obiekt ze 100-letnią tradycją, o pięknych wnętrzach 
i doskonałej kuchni. JuŜ samo miejsce prowokuje gości do utoŜsamiania się 
z tym hotelem, dlatego pierwsza pozycja w rankingu jeszcze długo pozostanie 
niezagroŜona przez konkurencję. Strona prowadzona jest od 24 lutego 2010 
roku. Goście hotelu chętnie meldują się za pomocą Facebook Places. Liczba 
zameldowań wynosi 4795 osób i daje Polonia Palace trzecią pozycję w polskim 
rankingu zameldowań. Publikowane przez administratora treści ilustrowane są 
zdjęciami i dotyczą głównie wydarzeń, jakie mają miejsce w hotelu. W ciągu 
trzech miesięcy (1.11.2012–31.01.2013) opublikowano 16 postów. W porów-
naniu z innymi hotelami nie jest to wysoki wynik, ale zamieszczone treści prze-
tłumaczone zostały na język angielski. Wielojęzyczna komunikacja stawia hotel 
w bardzo dobrym świetle na rynku międzynarodowym. Zawartość strony gene-
ruje duŜa liczba kliknięć „lubię to!”, natomiast niewiele komentarzy moŜe 
świadczyć, Ŝe prezentowane treści mają bardziej charakter informacyjny niŜ 
pobudzający dyskusję. Na fanpage’u uczestnicy znajdą tematyczne galerie 
przedstawiające obiekt oraz waŜne wydarzenia, a takŜe niewielką galerię fil-
mową.  

Hotele SPA Dr Irena Eris to dwa luksusowe obiekty hotelarskie, świadczące 
profesjonalne usługi SPA. Dział marketingu Dr Irena Eris prowadzi fanpage od 
11 stycznia 2010 roku. W ciągu trzech miesięcy (1.11.2012–31.01.2013) admi-
nistrator opublikował na stronie łącznie 80 postów, m.in. na temat wydarzeń  
w hotelu, ofert specjalnych itp. Wszystkie wpisy zostały zilustrowane zdjęciem 
lub „podparte” odnośnikiem do strony www. Nie zabrakło takŜe pytań do uŜyt-
kowników, Ŝyczeń okazjonalnych oraz konkursów z nagrodami. W odpowiedzi 
na systematyczność i ciekawą treść, społeczność hotelu wykazuje się duŜą ak-
tywnością w zakresie oznaczania postów przez kliknięcia „lubię to!” oraz ko-
mentarze, w których bierze udział takŜe administrator strony. Dodatkowo na 
stronie zainstalowano moduły wyświetlające oferty pakietowe, opinie z serwisu 
TripAdvisor oraz aplikację do badania opinii publicznej Poll. Sukces Hoteli 
SPA Dr Irena Eris z pewnością wzmocniłaby integracja fanpage’a z kanałem 
YouTube (wyświetlanie spotów reklamowych oraz filmów prezentujących hote-
le) oraz włączenie moŜliwości meldunków za pomocą Facebook Places. 

Hotel & SPA Kocierz to połączenie tradycji i nowoczesności, w ramach któ-
rego klienci mogą skorzystać m.in. z oferty wypoczynkowej, konferencyjnej oraz 
spa. Obiekt dość krótko prowadzi swój fanpage na Facebooku – od 13 grudnia 
2011 roku, ale zdąŜył juŜ usytuować się na trzecim miejscu w rankingu hoteli  
o najwyŜszej liczbie „fanów”. W ciągu 3 miesięcy (1.11.2012–31.01.2013) na 
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stronie pojawiły się 33 informacje ze zdjęciem lub odsyłaczem. Aktywność 
uŜytkowników, podobnie jak w przypadku pierwszego hotelu, manifestuje się 
oznaczaniem informacji przez kliknięcie „lubię to!”. UŜytkownicy sporadycznie 
komentują zamieszczane informacje. Na stronie, podobnie jak w przypadku 
pozostałych hoteli, znajdują się tematycznie podzielone galerie oraz jeden film. 
To, co wyróŜnia hotel z prezentowanej trójki – to kalendarz wydarzeń, który od 
niedawna prowadzi się na fanpage’u. Jest to bardzo dobry sposób promowania 
organizowanych imprez oraz pobytów specjalnych. Strona mająca tak wiele 
pozytywnych opinii znacznie zyskałaby na integracji profilu z systemem Tri-
pAdvisor oraz z kanałem YouTube, który w przypadku prezentowanej marki 
posiada juŜ ponad 5000 wyświetleń. Ponadto, podobnie jak w przypadku po-
przedniego hotelu, warto byłoby włączyć moŜliwość meldunków za pomocą 
Facebook Places. 

Zaprezentowane obiekty hotelarskie wykorzystują potencjał mediów spo-
łecznościowych i zajmują wysokie miejsca w rankingu popularności. Jak poka-
zano, nie wykorzystują one wszystkich dostępnych instrumentów. Jako przy-
kład najwyŜszej aktywności autor wskazuje Hotel Klimek, który w portalu Fa-
cebook istnieje od 15 lipca 2012 roku. Zgromadzona liczba uŜytkowników 
(2035 osób) nie zapewnia mu jeszcze wysokiej pozycji w rankingu popularno-
ści, jednak strategia działania zasługuje na podkreślenie. W okresie trzech mie-
sięcy (1.11.2012–31.01.2013) administrator opublikował na stronie łącznie 99 
postów, które z uwagi na estetykę i „zaczepną konstrukcję” najlepiej pobudzają 
aktywność zgromadzonej społeczności. Ponadto, poza standardowymi elemen-
tami na fanpage’u hotelu, pojawiają się dodatkowe moduły, m.in. Pinterest 
(portal społecznościowy do gromadzenia materiałów wizualnych), YouTube 
(kanał wideo), wydarzenia, oferty, informacja o miejscowości wraz z wbudo-
waną galerią, informacja o pogodzie i warunkach narciarskich. Pomimo wzor-
cowo prowadzonej komunikacji, Hotel Klimek równieŜ nie wykorzystuje funk-
cji Facebook Places, która stanowi istotne narzędzie budowania wizerunku 
w sieci. 

Na polskim rynku social media od kilku lat obserwuje się aktywną rywali-
zację o pierwszą pozycję w rankingu najpopularniejszego miasta na Facebooku, 
w której biorą udział m.in. Warszawa, Gdańsk, Poznań oraz Wrocław, zajmują-
cy obecnie pierwsze miejsce. Miejski fanpage ma znacznie większy potencjał 
gromadzenia społeczności niŜ przedsiębiorstwo, ale takŜe szerszy zakres dzia-
łania i odpowiedzialności. Pierwszym zadaniem miejskiej strony jest komuni-
kacja ze społecznością lokalną, która razem z władzami tworzy wirtualne mia-
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sto. W tym celu publikowane są bieŜące informacje oraz ciekawe zdjęcia. Pro-
wadzone na fanpage’ach dyskusje angaŜują społeczność do podejmowania no-
wych inicjatywy. Komunikacja zewnętrzna jest kolejnym waŜnym zadaniem 
strony. Za jej pośrednictwem informuje się potencjalnych gości o zaletach re-
gionu, atrakcjach turystycznych i organizowanych wydarzeniach. W tym celu 
Wrocław zamieścił na swoim profilu „Niezbędnik Wrocławski”, który zawiera 
wykaz uŜytecznych informacji, począwszy od działania komunikacji miejskiej – 
aŜ po przewodnik i informacje historyczne. W przypadku takich stron admini-
stratorzy publikują około 300 postów miesięcznie, a prawie drugie tyle za-
mieszcza zgromadzona społeczność, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu 
wizerunku miasta. 

Innym podmiotem działającym na rynku turystycznym są organizacje tury-
styczne, których zadaniem jest promocja regionów i kraju, budowanie sprawne-
go systemu informacji turystycznej, współpraca z branŜą turystyczną, pobudza-
nie i inspirowanie do działania. Na fanpage’u Polskiej Organizacji Turystycznej 
znajdują się przede wszystkim informacje dotyczące działalności organizacji 
w kraju i na świecie, w postaci postów ilustrowanych zdjęciami oraz filmów 
(w tym: promujących Polskę). W okresie 3 miesięcy (1.11.2012–31.01.2013) na 
stronie pojawiło się 51 postów. Komunikacja między POT-em a otoczeniem 
nastawiona jest przede wszystkim na informowanie. JeŜeli uczestnicy podejmu-
ją dyskusję, komentując treści, to z reguły z własnej inicjatywy. Strona ma inte-
grację z kanałem filmowym YouTube oraz blog. 

KaŜdy z omówionych podmiotów działających na rynku turystycznym 
prowadzi swoją stronę w portalach społecznościowych w innym celu. Przedsię-
biorstwo turystyczne prezentuje ofertę oraz utrzymuje kontakt ze swoimi klien-
tami w celu zwiększania obrotów, miasto (samorząd terytorialny) tworzy wize-
runek obszaru geograficznego, informuje i komunikuje się ze społecznością 
zainteresowaną konkretnym regionem, zaś organizacje turystyczne pełnią rolę 
swego rodzaju koordynatora działań i reprezentanta regionu. Jak dotychczas 
zauwaŜono, na stronach brakuje połączenia wielu dostępnych narzędzi w jedną 
całość, tak aby profil stanowił kompletny zbiór informacji. Rozpatrując funk-
cjonowanie podmiotów na platformie social media z punktu widzenia całej 
branŜy turystycznej, nasuwa się jeszcze jeden waŜny wniosek. W celu uzyska-
nia najlepszych efektów komunikacji rynku z otoczeniem, naleŜałoby zastano-
wić się nad ścisłą współpracą wszystkich zaangaŜowanych podmiotów oraz 
spójną strategią komunikacji w mediach społecznościowych. ZaangaŜowanie 
wielu pomysłów i doświadczeń, stawianie zadań poszczególnym grupom pod-
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miotów oraz weryfikacja skuteczności prowadzonych działań moŜe być szansą 
na wzrost ruchu turystycznego w całym regionie, co zaowocuje poprawą funk-
cjonowania wszystkich podmiotów. 

Podsumowanie 

Przedstawione w artykule dane pokazują, Ŝe portal społecznościowy Face-
book jest bardzo waŜnym narzędziem komunikacji społecznej współczesnych 
czasów. Międzynarodowy zasięg, najwyŜsza liczba uŜytkowników w historii 
internetu oraz wszechstronność portalu dają nieograniczone moŜliwości komu-
nikowania się ludności na całym świecie. Dla przedsiębiorstw i organizacji 
portal o tak duŜej sieci powiązań daje moŜliwość prezentacji oferty oraz budo-
wania relacji o charakterze międzynarodowym. Zaprezentowane przykłady 
wykazują, Ŝe badana platforma cieszy się duŜym zainteresowaniem równieŜ na 
rynku turystycznym. Z obserwacji autora wynika, Ŝe nie wszystkie moŜliwości 
są jeszcze sprawnie wykorzystywane przez administratorów, a w większości 
przypadków podmioty działają na własną rękę. Przed branŜą turystyczną stoi 
waŜne zadanie. Umiejętne uŜycie dostępnych narzędzi oraz spójna strategia 
komunikacji z otoczeniem moŜe dać bardzo dobre efekty. Dla regionów ozna-
cza to wzrost ruchu turystycznego, aktywizację zawodową oraz poprawę funk-
cjonowania gospodarki regionalnej, a dla przedsiębiorców wzrost obrotów 
i lepsze korzyści z prowadzonej działalności.  
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Streszczenie 

Rosnący popyt na urządzenia mobilne, szczególnie smartfony i tablety, sprawia, Ŝe banki 
oraz firmy turystyczne w coraz większym stopniu wykorzystują je w procesie komunikacji mar-
ketingowej. Pozwalają one na atrakcyjne oraz spersonalizowane i interaktywne zaprezentowanie 
(a nawet dostarczenie) konsumentom oferty w rzeczywistym miejscu i czasie, jak teŜ zaangaŜo-
wanie ich w finezyjną grę z firmą w celu wywołania pozytywnych emocji w wyniku zdobywa-
nych doświadczeń. Sprzyja to budowaniu silnej relacji między klientem a daną marką/usługą. 
Głównymi formami mobilnej komunikacji marketingowej stosowanymi przez omawiane firmy 
są: infolinia, reklama w postaci SMS i MMS, portale mobilne i aplikacje mobilne (które wyko-
rzystują równieŜ takie narzędzia, jak advergaming i grywalizacja czy kody QR). 

Słowa kluczowe: mobilna komunikacja marketingowa, usługi bankowe, usługi turystyczne. 

Wprowadzenie 

Oferenci usług bankowych oraz turystycznych, z uwagi na szybko rosnący 
popyt na telekomunikacyjne urządzenia mobilne, w coraz większym stopniu 
wykorzystują je w strategiach komunikacji marketingowej. Pozwalają one nie 
tylko na atrakcyjne (a zarazem nowatorskie) oraz spersonalizowane zaprezen-
towanie konsumentom usługi (często interaktywnej), ale takŜe zaangaŜowanie 
ich w subtelną grę z oferentem, w celu wywołania pozytywnych emocji w wy-

                                                 
1 malgorzata.kiezel@ue.katowice.pl. 
2 joanna.wiechoczek@ue.katowice.pl. 
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niku równoczesnego oddziaływania na wiele zmysłów odbiorcy, dzięki czemu 
moŜe zdobywać on pozytywne doświadczenia. Sprzyja to zarówno lepszemu 
poznaniu przez nabywcę usługi, jak i budowaniu silnej relacji między klientem 
a daną marką/usługą.  

Tematyka opracowania koncentruje się na najwaŜniejszych przesłankach 
rozwoju mobilnej komunikacji marketingowej oraz jej formach i narzędziach 
stosowanych przez oferentów usług finansowych oraz turystycznych. RozwaŜa-
nia teoretyczne dotyczące kierunków ewolucji mobilnej komunikacji marketin-
gowej w usługach wzbogacają przykłady rozwiązań wdraŜanych przez wybrane 
(krajowe i zagraniczne) podmioty sektora bankowego i turystycznego. Podsta-
wę źródłową stanowi literatura przedmiotu oraz materiały wtórne (w tym źró-
dłowe badanych firm). 

Mobilna komunikacja marketingowa w usługach i jej główne formy 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w sferze komunikacji marketingowej 
przedsiębiorstw usługowych moŜna zaobserwować bardzo wyraźne, wręcz re-
wolucyjne, zmiany. U ich podstaw leŜy zarówno dynamiczny rozwój technolo-
gii telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz informacyjnych, a w jego 
następstwie pojawienie się interaktywnych mediów elektronicznych (m.in. tele-
fonii mobilnej, przenośnych komputerów wykorzystujących technologię bez-
przewodowej komunikacji, szerokopasmowego internetu) – jak i multimediów, 
które pozwalają na coraz bardziej atrakcyjne przedstawienie oferty. W efekcie 
zachodzących przemian pojawiły się nowe media komunikacyjne, a wraz z nimi 
bardziej róŜnorodne sposoby oraz formy komunikowania się firm z konsumen-
tami. UmoŜliwiają one personalizację przekazu informacyjnego3, błyskawiczne 
dotarcie z przekazem do odbiorcy, szybkie pozyskiwanie od niego informacji 
zwrotnych i ich przetwarzanie. Ponadto eliminują ograniczenia czasowe i prze-
strzenne (charakterystyczne dla tradycyjnych mediów komunikacyjnych), 
a takŜe zapewniają multimedialność (w róŜnych konfiguracjach) i interakcyj-
ność kontaktów. Ich zastosowanie podnosi skuteczność i efektywność procesu 
komunikacyjnego.  

Mobilną komunikację marketingową moŜna zdefiniować jako zbiór praktyk 
i działań w sferze promocji (czy szerzej: marketingu), które umoŜliwiają przed-
siębiorstwom skuteczne komunikowanie się oraz kooperowanie z odbiorcami 
                                                 

3 Wzrost wymagań konsumentów, szczególnie z górnych i średnich cenowych segmentów ryn-
ku, powoduje, Ŝe oczekują oni od firm usługowych wysoce spersonalizowanej komunikacji, 
umoŜliwiającej prowadzenie ciągłego interaktywnego dialogu (w tym w czasie rzeczywistym, 
uwzględniającym bieŜącą lokalizację konsumenta). 
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w sposób interaktywny za pomocą dowolnego przenośnego urządzenia teleko-
munikacyjnego z dostępem do sieci4, np. telefonu komórkowego, smartfonu, 
tabletu, palmtopa. Nowoczesne formy komunikacji wykorzystują techniczny 
potencjał tych urządzeń w celu precyzyjnego oraz relatywnie taniego dotarcia 
z ofertą do nabywców docelowych (a w efekcie – zwiększenia sprzedaŜy), 
utrwalania relacji z klientami oraz wzmocnienia wizerunku firmy. 

Firmy oferujące usługi bankowe i turystyczne mają do wyboru wiele róŜno-
rodnych form i narzędzi mobilnej komunikacji marketingowej. Dotychczas 
najczęściej stosowały infolinię, reklamę, którą kierowały do odbiorców w po-
staci SMS i/lub MMS oraz mobilne portale5. Natomiast aktualnie rosnącego 
znaczenia w procesie komunikacji oferentów tych usług nabierają aplikacje mo-
bilne6, często dodatkowo wykorzystujące elementy gier (model grywalizacji7), 
kody QR oraz advergaming, które pomagają mocno angaŜować nabywców. 
Główne formy komunikacji marketingowej wykorzystywane przez podmioty  
z sektorów usług bankowych oraz turystycznych zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Formy mobilnej komunikacji marketingowej najczęściej stosowane przez oferentów usług  
bankowych oraz turystycznych 

Lp. Forma Charakterystyka/wykorzystanie 

1. 

Infolinia IVR 
(Interactive 
Voice Re-
sponse) 

– komunikat oparty na komunikacji głosowej i przesyłaniu 
sygnałów tonowych z klawiatury telefonu przez zaprogra-
mowany komputer, 

– wykorzystywanie w celu automatyzacji procesów telefonicz-
nej obsługi klienta (customer service, call center). 

2. 
SMS (Short 

Message 
Service) 

– krótka wiadomość tekstowa przesyłana do uŜytkownika sieci 
komórkowej (lub przez uŜytkownika do nadawcy), 

– wykorzystywanie w kampaniach reklamowych, np. do pre-
zentacji nowej oferty, informowania o rabatach i zniŜkach itp. 

3. 
MMS (Mul-

timedia 
– multimedialna wiadomość łącząca obraz, tekst, animację 

wideo, dźwięk, 

                                                 
4 Mobile marketing association, http://mmaglobal.com/wiki/mobile-marketing. 
5 NaleŜy dodać, Ŝe formy te nadal nie tracą na znaczeniu. 
6 DuŜa róŜnorodność aplikacji dedykowanych powoduje ich największą potencjalną siłę prze-

kazu reklamowego, która wynika z faktu, Ŝe dane rozwiązanie uwzględnia indywidualne potrzeby 
firmy i jej odbiorców. 

7 Model grywalizacji (czy teŜ gryfikacji, z ang. gamification) opiera się na mechanizmach zna-
nych z gier, które wykorzystują dąŜenie ich uczestników do wzajemnej rywalizacji. Stosowanie 
tego modelu przez nadawcę przekazu marketingowego oznacza nowy rodzaj motywowania od-
biorcy przez dodanie do określonych aspektów jego codziennego Ŝycia elementów gier. Efektem 
jest większe zaangaŜowanie nabywcy, co sprzyja budowie lojalności wobec produktu, przy czym 
lojalność ta musi być nagrodzona, jeśli firma chce utrzymać z klientem długotrwałe więzi. Za:  
G. Zichermann, Ch. Cunningham, Gamification by design: implementing game mechanics in web 
and mobile apps, O’Reilly Media, Inc., Sebastopol 2011.  
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Messaging 
Service) 

– wykorzystywanie w kampaniach reklamowych, np. do gra-
ficznej prezentacji nowego produktu czy określonych infor-
macji. 

4. 

Portal mo-
bilny (mobile 
portal), stro-
na mobilna 

– wersja portalu internetowego dostępna w urządzeniach mo-
bilnych,  

– wykorzystywanie do promowania oferty firmy, udostępniania 
systemów zamawiania i rezerwacji, płatności, gadŜetów elek-
tronicznych itp. 

5. 

Aplikacja 
mobilna8 
(mobile 

application) 

– mobilna wersja rozwiązania (oprogramowania) dedykowana 
urządzeniom przenośnym z konkretnym systemem operacyj-
nym, np. Android, iOS, Symbian, Windows Mobile 
(uwzględniająca ich techniczne moŜliwości, np. wbudowany 
GPS, kompas, akceleromierz, co pozwala wykorzystywać 
geolokalizację),  

– róŜne zastosowania, np. reklamowe, handlowe, biurowe, 
rozrywkowe, 

– w zaleŜności od funkcjonalności moŜliwość wykorzystywa-
nia np. do prezentacji oferty firmy, udostępniania systemów 
zamawiania i rezerwacji, dokonywania płatności, przekazy-
wania informacji w rzeczywistym miejscu i czasie, odczyty-
wania kodów QR. 

6. Advergaming 

– tworzenie gier reklamowych na potrzeby produktów/marek, 
kolejno zamieszczanie ich w sieci do nieodpłatnego lub od-
płatnego pobrania, 

– wykorzystywanie w celu dotarcia z przekazem reklamowym 
produktu/marki do szerokiego grona odbiorców przez zapew-
nienie im rozrywki oraz przyjemności w postaci gry. 

7. 
QR Code 

(Quick Re-
sponse Code) 

– rodzaj fotokodu, będącego graficznym zapisem róŜnych 
informacji, uŜywanego do unikatowego oznakowywania, np. 
produktów w kampaniach promocyjnych, moŜliwego do ze-
skanowania przy uŜyciu telefonu z aparatem cyfrowym 
i aplikacją do odczytywania kodów; za pomocą kodu przesy-
łane są treści multimedialne, 

– wykorzystywanie w roli łącznika pomiędzy treścią reklamy 
(np. prasowej, billboardowej) a treściami publikowanymi  
w internecie. 

Źródło: opracowanie na podstawie: Mobilepedia. Słownik pojęć związanych z branŜą Mobile, 
Mobile Faktory, Warszawa 2011, Słownik pojęć marketingu mobilnego, Mobijoy! Grupa One-2-
One, http://www.mobijoy.pl/index.php?cat=7, MMA Glossary, Mobile Marketing Association, 
http://www.mmaglobal.com/wiki/mma-glossary. 

NaleŜy nadmienić, Ŝe stosowanie urządzeń mobilnych wymaga odmienne-
go, w porównaniu z komunikacją za pomocą tradycyjnych mediów, konstru-
owania treści przekazu marketingowego. Przekaz ten musi być adekwatny do 
rzeczywistych potrzeb konsumenta oraz wskazywać sytuacje czy okoliczności, 

                                                 
8 Jedną z najbardziej znanych aplikacji jest bankowość mobilna, omówiona w dalszej części. 
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w których te potrzeby mogą być zaspokojone9. Ponadto, od firm wymagana jest 
zmiana podejścia do integralności form i kanałów komunikacji marketingowej. 
Skuteczność mobilnej komunikacji zaleŜy bowiem od właściwego zintegrowa-
nia form oraz kanałów promocji z róŜnymi narzędziami, w tym ze sfery geolo-
kalizacji10, rozszerzonej rzeczywistości11 i usług społecznościowych. 

Rynek urządzeń mobilnych i jego tendencje rozwojowe 

Rynek urządzeń mobilnych (w tym z dostępem do bezprzewodowego inter-
netu), które umoŜliwiają transmisję danych oraz plików wideo, rozwija się bar-
dzo dynamicznie na świecie i w Polsce. Rosnący popyt na wymienione urzą-
dzenia jest m.in. efektem zaostrzającej się konkurencji między producentami 
urządzeń przenośnych, skutkującej szerszym asortymentem tego rodzaju sprzę-
tu oraz obniŜaniem się jego cen. Wpływ na to ma takŜe rywalizacja między 
operatorami usług telekomunikacyjnych, prowadząca do wzbogacania przez 
nich oferty dóbr i usług oraz spadku ich cen (dotyczy to nie tylko połączeń gło-
sowych czy przesyłania komunikatów tekstowych SMS, ale takŜe przesyłu da-
nych, co jest szczególnie waŜne w przypadku komunikacji marketingowej).  

Bardzo dynamicznie w wymiarze globalnym rośnie sprzedaŜ smartfonów 
(głównie kosztem tradycyjnych telefonów komórkowych). W 2010 roku kon-
sumenci na świecie nabyli ogółem około 300 mln tych urządzeń, tj. o ponad 
70% więcej niŜ w 2009 roku12. W 2011 roku sprzedaŜ smartfonów rosła równie 
dynamicznie – osiągnęła poziom 494,6 mln sztuk, co dało wzrost o 64,9% 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast w 2012 roku dynamika sprze-
daŜy smartfonów na rynku globalnym nieco spadła, gdyŜ wyniosła 44% – 
sprzedaŜ ukształtowała się na poziomie 712,6 mln sztuk13.  

W Polsce sprzedaŜ smartfonów takŜe bardzo dynamicznie rosła w ostatnich 

                                                 
9 Przekazowi naleŜy nadać odpowiedni kontekst, który wywoła u odbiorcy aktywność i pozwo-

li zbudować z nim relacje. 
10 Chodzi tu o uwzględnienie informacji o aktualnym połoŜeniu geograficznym konsumenta.  
11 Rozszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality – AR) to technologia (odnosząca się 

m.in. do aplikacji mobilnych) pozwalająca nałoŜyć trójwymiarowy świat, wygenerowany przez 
specjalny program, na rzeczywisty (Ŝywy) obraz z kamery. SłuŜy do uatrakcyjniania reklam, 
opisu otoczenia uŜytkownika, tworzenia niebanalnych akcji promocyjnych (szczególnie w połą-
czeniu z geolokalizacją). Jej stosowanie umoŜliwia wysokie zaangaŜowanie odbiorcy w daną 
kampanię. Za: Słowniczek pojęć mobilnych, http://mobilecardcastpl.wordpress.com/slowniczek-
pojec-mobilnych/. 

12 Mobiles Internet – Motor für den Mobilfunkmarkt, GfK Retail and Technology, 
http://www.gfk.com/imperia/md/content/presse/pressemeldungen_2011/110831_gfk_ifa_telco_dfin.
pdf. 

13 Smartphone sales showed strong growth worldwide in 2012, http://mobithinking.com/ 
mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats/a#smartphoneos. 
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latach. Na przykład w 2010 roku nabywcy kupili łącznie 2,5 mln smartfonów, 
natomiast w 2011 roku było to juŜ 4 mln sztuk, co oznacza 60% wzrost14. 
W 2012 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamika sprzedaŜy 
wprawdzie spadła do poziomu 22,5% – sprzedaŜ osiągnęła bowiem 4,9 mln 
sztuk – jednak wzrósł udział smartfonów w ogólnej sprzedaŜy telefonów ko-
mórkowych z 36 do 40%. W kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost 
sprzedaŜy smartfonów w Polsce, jednak dynamika sprzedaŜy będzie zasadniczo 
niŜsza. W 2013 roku szacuje się bowiem sprzedaŜ smartfonów na poziomie 
5,9 mln sztuk, w 2014 roku – 7,0 mln, a w 2015 roku – 8,1 mln, natomiast pro-
gnozowany wzrost z roku na rok powinien wynieść odpowiednio 20,4%, 18,6% 
i 15,7%. Jednak, co waŜne z punktu widzenia komunikacji marketingowej firm, 
będzie rósł ich udział w sprzedaŜy telefonów komórkowych ogółem, aŜ do 60% 
w 2015 roku15.  

Oszacowano, Ŝe w 2012 roku smartfon uŜytkowało około 25% Polaków, 
przy czym największy udział wśród posiadaczy tego urządzenia miały osoby 
młode, tj. w wieku 16–21 lat (ok. 40%) oraz 22–30 lat (ok. 30%), a zatem to do 
nich w pierwszej kolejności powinny firmy kierować mobilny przekaz informa-
cyjny. Warto dodać, Ŝe dotychczas relatywnie mało uŜytkowników smartfonów 
korzystało z aplikacji mobilnych – było to około 35%. Jednak kolejne 32% 
posiadaczy tych urządzeń zadeklarowało zainteresowanie pobraniem aplikacji 
w niedalekiej przyszłości16. Rosnące zainteresowanie konsumentów aplikacjami 
mobilnymi, w połączeniu z ich róŜnorodnością, powinno nadal zwiększać ich 
atrakcyjność dla firm jako formy komunikacji marketingowej.  

Drugim typem urządzenia mobilnego o ogromnym potencjale jako medium 
komunikacji są tablety (np. iPad). Dotychczas ich sprzedaŜ, z uwagi na jeszcze 
relatywnie wysoką cenę, rosła wolniej niŜ w przypadku smartfonów, ale anali-
tycy przewidują w najbliŜszych latach bardzo znaczący wzrost dynamiki sprze-
daŜy tych urządzeń. W 2011 roku sprzedano ich na świecie około 17,6 mln 

                                                 
14 SprzedaŜ smartfonów w 2010 roku, w porównaniu z 2009 rokiem, wzrosła nawet o 127,3% 

(w 2009 roku wyniosła 1,1 mln. sztuk). W kolejnych latach dynamika sprzedaŜy sukcesywnie 
malała. 

15 Bankowość mobilna. Cały bank w twoich rękach, Deloitte Polska, Warszawa 2011, s. 3.  
16 Wyniki badań „TNS Mobile Life” przeprowadzone przez agencję TNS Polska metodą wy-

wiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku od 16 do 60 lat. Za: 
Raport: marketing mobilny w Polsce 2012/2013, Wyd. Jestem.mobi, 2012, s. 34. Znaczna część 
posiadaczy smartfonów (ok. 41%) juŜ dziś wykorzystuje te urządzenia do łączenia się z mobil-
nymi przeglądarkami, a w przyszłości deklaruje to kolejne około 32%. Natomiast za pomocą 
tradycyjnego telefonu surfuje po internecie około 15% ich posiadaczy, a w przyszłości zamierza 
to czynić kolejne 37%. 



Kierunki rozwoju mobilnej komunikacji marketingowej… 345

sztuk, a juŜ w 2012 roku sprzedaŜ osiągnęła poziom około 122 mln, a zatem 
zanotowano prawie siedmiokrotny wzrost. Prognozy do 2015 roku przewidują 
ich sprzedaŜ na poziomie od 117 mln do około 300 mln sztuk rocznie17. 

W Polsce w 2010 roku było uŜytkowanych ogółem około 60 tys. tabletów, 
natomiast w samym 2011 roku znalazło nabywców około 170 tys. tych urzą-
dzeń18, z kolei w 2012 roku szacunkowa sprzedaŜ wyniosła ponad pięć razy 
więcej, tj. około 700 tys. sztuk19. Prognozowana sprzedaŜ w 2013 roku powinna 
osiągnąć poziom 1,2–1,3 mln tabletów20. Jak widać, potencjał polskiego rynku 
tabletów (głównie tych tanich, z mniej zaawansowanymi systemami operacyj-
nymi) dynamicznie powiększa się. Wynika to m.in. z rosnącej świadomości 
nabywców odnośnie do moŜliwości wykorzystania tego urządzenia. Integracja 
w tablecie wielu funkcji notebooka, czytnika e-booków czy nawigacji GPS 
sprawia, Ŝe jego uŜytkownik moŜe zaspokoić wiązki swoich zróŜnicowanych 
potrzeb przy pomocy jednego narzędzia z dostępem do sieci, a nie (jak dotych-
czas) kilku21. NaleŜy więc sądzić, Ŝe w przyszłości to tablet, obok smartfona, 
stanie się jednym z najwaŜniejszych mediów dostarczania komunikatów do 
nabywców22.  

Analizując głównych odbiorców mobilnej komunikacji marketingowej, na-
leŜy wspomnieć o wyłonieniu się nowego typu nabywców, tzw. Social Local 
Mobile (w skrócie SoLoMo). Ta kategoria konsumentów korzysta z najnow-
szych technologii mobilnych w celu wyszukania atrakcyjnych ofert sprzedaŜy, 
miejsc, obiektów lub teŜ poznania opinii innych klientów o określonej marce 
czy produkcie. Planując i realizując zakupy, korzystają wspomniani konsumen-

                                                 
17 Według szacunków ekspertów z firmy ABI Research w 2013 roku nabywcy na świecie po-

winni kupić 145 mln tabletów. Za: Worldwide tablet shipments to reach 145 million in 2013 as 
Affordable Options and Windows Take Hold, http://www.abiresearch.com/press/worldwide-
tablet-shipments-to-reach-145-million-in. 

18 Szacunki internetowego serwisu telekomunikacyjnego TELEPOLIS.PL oraz ekspertów GfK 
Polonia. 

19 Sukcesywnie zwiększa się równieŜ liczba osób korzystających z mobilnego internetu. 
20 Szacunki firmy analitycznej IDC. Zob. SprzedaŜ tabletów w Polsce w 2013 roku znacznie 

wzrośnie, http://www.tabletowo.pl/2012/12/31/sprzedaz-tabletow-w-polsce-w-2013-roku-znacz 
nie-wzrosnie-zwlaszcza-tanich/. 

21 Oznacza to dla niego znacznie większą wygodę i niŜsze koszty. 
22 Warto wspomnieć o tzw. phabletach, czyli urządzeniach łączących cechy tabletów i telefonów 

komórkowych. W 2012 roku wprowadziły je na rynek niektóre firmy, np. Samsung, LG, Sony, 
HTC. Urządzenia te juŜ wzbudziły zainteresowanie nabywców z krajów średniozamoŜnych, których 
nie stać na równoczesny zakup smarftona oraz tableta – i będą równieŜ waŜnym medium komunika-
cyjnym. Rok 2013, według dyrektora wykonawczego brytyjskiego ośrodka Strategy Analytics, 
stanie się przypuszczalnie rokiem tabletów. Zob. Po smartfonach i tabletach czas na „fablety”, 
http://forsal.pl/artykuly/672358,po_smartfonach_i_tabletach_czas_na_fablety.html. 
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ci teŜ z medów społecznościowych oraz narzędzi geolokalizacyjnych, np. Four-
square23. MoŜna więc załoŜyć, Ŝe właśnie ta grupa odbiorców (co waŜne, szyb-
ko rosnąca pod względem liczebności) powinna być w pierwszej kolejności 
adresatem komunikatów marketingowych przedsiębiorstw przesyłanych na 
urządzenia przenośne.  

Bankowość mobilna jako nowoczesna forma komunikacji i świadczenia 
usług 

Bankowość mobilna, określana w skrócie m-banking (ang. mobile banking), 
jest nowoczesną formą bankowości wywodzącą się z bankowości interneto-
wej24. Pozwala ona klientowi dokonywać operacji bankowych przy uŜyciu tele-
komunikacyjnych urządzeń mobilnych, np. telefonu, smartfonu czy tabletu. 
Forma ta umoŜliwia nie tylko łatwiejsze dokonywanie transakcji o róŜnym cha-
rakterze (bankowych, giełdowych), ale teŜ zarządzanie kontami i dostęp do 
spersonalizowanych informacji25. 

Korzystanie przez klientów z m-bankingu moŜe odbywać się przy wykorzy-
staniu kilku rozwiązań. Pierwsze, relatywnie najłatwiejsze dla przeciętnego 
konsumenta, opiera się na działaniu tzw. call center, które zapewniają stały 
kontakt z operatorem. Inne warianty obejmują automatyczne serwisy telefo-
niczne IVR lub przesłanie komunikatu w formie SMS. Taka forma komunikacji 

                                                 
23 Jest to uproszczony serwis społecznościowy, oparty na geolokalizacji, który powstał w 2009 

roku. Pod koniec stycznia 2013 roku posiadał na świecie ponad 30 mln uŜytkowników, natomiast 
w Polsce około 20 tys. W przypadku usług turystycznych serwis moŜe pełnić funkcję praktyczne-
go przewodnika turystycznego, np. po zabytkach, ciekawych szlakach, muzeach itp. Zawiera 
równieŜ listy miejsc i obiektów polecanych przez mieszkańców, zwiedzających oraz pasjonatów, 
a takŜe firmy promujące w ten sposób określone wydarzenia. Za: https://foursquare.com/; 
http://foursquare.softonic.pl/android. 

24 Z kolei bankowość internetowa to forma bankowości elektronicznej. Więcej na temat kon-
cepcji bankowości internetowej, w tym jej przesłanek rozwojowych, etapów ewolucji oraz form 
i narzędzi m.in. w: E. Ślązak, E. Guzek, Innowacyjna bankowość internetowa, Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2012, s. 15–36, 82–145; B. King, Bank 3.0, Studio Emka, Warszawa 2013, 
rozdziały: 6, 10–12; B. Świecka, Bankowość elektroniczna, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008, 
s. 17, 31–41; A. Boruch, Bankowość elektroniczna, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012, s. 113–121, 
127–134; M. Shah, S. Clarke, E-banking management: issues, solutions, and strategies, IGI 
Global, Hershey–New York 2009, s. 30–51. 

25 Usługi bankowości mobilnej obejmują m.in. mini-wyciągi bankowe, dostęp do historii konta, 
powiadomienia o wykonanych operacjach, zakładanie lokat terminowych, dostęp do właściwości 
kart płatniczych, zarządzanie polisą ubezpieczeniową i planem emerytalnym, przelewy krajowe 
i zagraniczne, zarządzanie mikropłatnościami, zarządzanie portfelem produktów, dostęp do noto-
wań giełdowych w czasie rzeczywistym, zawiadamianie o kursach papierów wartościowych, 
lokalizację bankomatów, ale teŜ doładowanie telefonu, dostarczanie ogólnych informacji, np. 
prognozy pogody, newsów, danych o programach lojalnościowych i usługach lokalizacyjnych 
LBS (location based service). 
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pozwala klientowi na pasywny dostęp do konta (otrzymywanie informacji  
z banku bez moŜliwości ingerencji w stan konta) oraz dostęp aktywny, który 
oprócz moŜliwości otrzymywania informacji tekstowej zezwala np. na składa-
nie przelewów lub zakładanie lokat.  

Kolejna metoda kontaktu banku z nabywcami wykorzystuje technologię 
WAP26, która, przez odpowiednie aplikacje, pozwala na nawiązanie mobilnego 
kontaktu z jego stroną internetową. Klient, dzięki dostępowi do operacji ban-
kowych za pośrednictwem WAP banking, moŜe zarządzać swoim kontem prak-
tycznie z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Zakres stosowania WAP ban-
king relatywnie zmniejsza się z uwagi na wysokie koszty dostępu i powolne 
działanie systemu. Ciągły rozwój technologii, w tym systemu komunikacji 3G27 
oraz telekomunikacyjnych urządzeń mobilnych, owocuje coraz ciekawszymi 
rozwiązaniami w sferze komunikacji marketingowej, dającymi moŜliwości, 
które były poza zasięgiem starszych technologii. 

Bankowość mobilna oparta na nowoczesnych technologiach informatycz-
nych oraz zaawansowanych narzędziach jest atrakcyjna szczególnie dla osób 
dobrze orientujących się w tego typu nowościach i aktywnie z nich korzystają-
cych. W Polsce, według wyników badania Instytutu Homo Homini dla mBanku 
z czerwca 2011 roku, tylko 3,5% klientów banków korzystało z dostępu do 
rachunku przez telefon komórkowy (ok. 850 tys. osób). Dla porównania: obec-
nie, według szacunków mBanku, z bankowości internetowej korzysta około  
10 mln osób28. Warto zauwaŜyć, Ŝe ponad połowa spośród badanych przez Ho-
mo Homini nie wiedziała, czym jest bankowość mobilna, a co czwarty respon-
dent, choć słyszał o takim rozwiązaniu, to jednak nie miał na ten temat konkret-
nych informacji29. 

WciąŜ jeszcze niewielka skala wykorzystania przez klientów bankowości 
mobilnej oraz obawy przed nią nie zmieniają faktu, Ŝe forma ta sukcesywnie się 
rozwija. Według analiz firmy Open Finance, w sierpniu 2012 roku było w Pol-
sce 15 banków, które oferowały dostęp do usług bankowych przez mobilne 

                                                 
26 WAP, czyli Wireless Aplication Protocol, to protokół przesyłania danych pozwalający na 

przeglądanie stron internetowych na wyświetlaczach urządzeń mobilnych wyposaŜonych w prze-
glądarkę WAP.  

27 Chodzi o telefonię komórkową trzeciej generacji, opartą o standard UMTS (ang. Universal 
Mobile Telecommunications System), która pozwala na wprowadzenie usług wykorzystujących 
transmisję pakietów dźwięku, wideo i transmisji danych.  

28 Są to zwykle osoby młode, lepiej zarabiające, mieszkańcy duŜych miast, innowatorzy chętnie 
sięgający po nowości. 

29 Bank i Homo Homini: dla Polaka bank w komórce jeszcze nie istnieje, http://prnews.pl/ 
mbank/mbank-i-homo-homini-dla-polaka-bank-w-komorce-jeszcze-nie-istnieje-62085.html. 
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aplikacje lub „lekkie” witryny internetowe uruchamiane bezpośrednio z prze-
glądarki30. Właśnie z takich „odchudzonych” witryn korzysta 86% klientów 
bankowości mobilnej, podczas gdy uŜywanie specjalnych aplikacji do mobilnej 
bankowości deklaruje tylko 8% klientów m-bankingu31.  

Wprawdzie bankowość mobilna nie odgrywa jak na razie znaczącej roli ja-
ko alternatywny względem rozwiązań tradycyjnych kanał komunikacji marke-
tingowej, jednak widać jej duŜe moŜliwości rozwoju32. Wynika to z faktu, Ŝe 
około 6% właścicieli urządzeń mobilnych posiada dedykowaną aplikację ban-
kową, a kolejne 11% wykazuje zainteresowanie jej pobraniem w niedalekiej 
przyszłości. Rozwojowi tego kanału sprzyjać będzie rosnąca sukcesywnie ak-
tywność banków we wdraŜaniu rozwiązań mobilnych, słuŜących wspieraniu 
komunikacji z klientami33. Banki w 2012 roku zaproponowały nabywcom łącz-
nie ponad 20 aplikacji mobilnych, które umoŜliwiają zarządzanie kontem osobi-
stym z poziomu telefonu komórkowego. Podmioty, które miały wcześniej 
w swojej ofercie tego typu aplikacje na jeden czy dwa systemy operacyjne, 
zwiększyły ich dostępność na kolejne systemy.  

Banki wprowadzają teŜ na rynek aplikacje specjalistyczne. UmoŜliwiają 
one klientom korzystanie ze złoŜonych produktów (np. funduszy inwestycyj-
nych, usług bankowości korporacyjnej), ale teŜ pozwalają podnosić poziom 
wiedzy przy pomocy gier edukacyjnych. Aktywność banków wzrasta takŜe przy 
poszerzaniu uŜyteczności dotychczas stosowanych aplikacji, co wyraŜa się 
wdraŜaniem zaawansowanych funkcji transakcyjnych i/lub informacyjnych34. 
Warto zauwaŜyć, Ŝe banki, będąc instytucjami zaufania publicznego, torują 
niejako drogę w kanałach mobilnych podmiotom z wielu innych sektorów. 

                                                 
30 „Lekkie” strony internetowe pozwalają na wykonywanie operacji finansowych przy zuŜyciu 

niewielkiej transmisji danych. 
31 Bankowość mobilna 2012, Money.pl, Raport: Finanse w internecie, Money.pl, Warszawa 

2012, wrzesień, s. 8. 
32 Tylko w 2010 roku liczba klientów mBanku korzystających z bankowości mobilnej zwięk-

szyła się 10-krotnie (z 10 do 100 tys.). Dla porównania: w 2010 roku, w stosunku do roku 2009, 
o 120% zwiększyła się liczba uŜytkowników aplikacji bankowości mobilnej w USA. Za: Banko-
wość mobilna. Cały bank…, s. 5. 

33 Dominuje korzystanie przez uŜytkowników z dwóch systemów: iOS Apple i Google Andro-
id. Aplikacje mobilne na iOS Apple oferuje w Polsce 11 spośród 30 banków internetowych,  
a aplikacje na drugi system – 10 banków. Za: Zmieniające się oblicze polskiego sektora bankowe-
go, 
http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/338/24178/Zmieniajace_sie_oblicze_polskiego_sektora_bank
owego_podsumowanie_rozwoju_bankowo.html. 

34 Przykładowo, Bank Pekao udostępnił moduł informacji giełdowych, co podniosło wartość 
jego oferty dla klienta. Ma to przyczynić się do utrwalenia lojalności obecnych klientów, jak  
i pozyskania nowych. Za: Raport: Marketing mobilny w Polsce 2012/2013…, s. 34. 
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Przykłady zastosowań mobilnej komunikacji marketingowej na rynku 
usług bankowych 

Formy komunikacji oparte na kontakcie telefonicznym (osobowym i bez-
osobowym) oraz przesyłaniu komunikatów w formie SMS i MMS są obecnie 
standardem praktycznie w kaŜdym banku (będą waŜne takŜe w przyszłości). 
Kolejne podmioty tego sektora wdraŜają sukcesywnie następne, coraz bardziej 
zaawansowane technologiczne rozwiązania. Jednym z prekursorów wprowa-
dzenia rozwiązań bankowości mobilnej, docenionym w 2008 roku w rankingu 
„Nesweeka”, był bank PKO BP SA i jego wirtualna marka Inteligo. Pierwsze 
rozwiązania opierały się na serwisach WAP i standardowych stronach interne-
towych. Nieco później pojawiła się wersja przeznaczona na urządzenia mobilne. 
Z czasem wprowadzono nowe metody autoryzacji, tj. hasła SMS, słuŜące po-
twierdzeniu transakcji, i tokeny w postaci specjalnej aplikacji. Ciekawym roz-
wiązaniem jest np. aplikacja na iPhona, która symuluje tradycyjną zdrapkę. 
W 2011 roku PKO BP rozpoczął wdraŜanie bankowości mobilnej dla marki 
iPKO, co wiązało się z udostępnieniem „lekkiej” wersji transakcyjnego portalu 
internetowego. Jego zakres funkcjonalny był sukcesywnie poszerzany w celu 
zwiększenia uŜyteczności usług, a portal kilkakrotnie modyfikowano35. 

Przykładem innego banku, który udostępnił klientom mobilne aplikacje de-
dykowane systemom iOS i Android, jest Alior Bank. Klientom indywidualnym 
zaoferował on Alior Mobile, tj. darmową aplikację umoŜliwiającą korzystanie  
z większości waŜniejszych funkcji konta osobistego36. 

Z kolei zalety nowoczesnej techniki advergaming w komunikacji marketin-
gowej wykorzystał brytyjski bank Barclays, który zaoferował płatności mobil-
ne, uruchamiając je we współpracy z siecią komórkową Orange. Usługa ta po-
zwala dokonywać płatności zbliŜeniowych o wartości do 15 funtów przy pomo-
cy telefonu komórkowego. Kampania promująca tę nowość wykorzystała, 
oprócz spotu reklamowego, specjalną grę „Rollercoaster Extreme” (z atrakcyj-
nymi nagrodami) na wybrane telefony komórkowe, która polegała na jeździe 
kolejką górską przez Nowy Jork. Gra była dostępna w TV, internecie, na porta-
lu YouTube i mobilnych platformach. Zaleta tej formy reklamy, wiąŜąca się 
z faktem, Ŝe konsument sam decyduje się na oglądanie reklamy podczas gry, 
oraz połączenie kilku kanałów komunikacji okazało się bardzo skuteczne, za-

                                                 
35 W. Bolanowski, Bankowość mobilna – co moŜna wyczytać z chmury tagów naszego bloga?, 

http://bankowymokiem.pl/ blog/entry/bankowo%C5%9B%C4%87_mobilna_co_mo%C5%BC 
na_wyczyta%C4%87. 

36 Odrębną aplikację o innej funkcjonalności udostępniono klientom biznesowym.  
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pewniając dłuŜszy kontakt z daną marką37. 
Kolejnym przykładem narzędzia komunikacji marketingowej wykorzysty-

wanego w bankowości mobilnej są kody QR38. Jako pierwszy moŜliwość ska-
nowania kodów QR wprowadził Citibank Handlowy, tzw. FotoKasa. Skaner 
kodów QR jest zintegrowany bezpośrednio z bankowością mobilną udostępnia-
ną przez bank i po zrobieniu zdjęcia kodu pozwala klientowi uzyskać wszystkie 
niezbędne dane w formularzu przelewu, gotowym do zaakceptowania. Jest to 
szybkie i wygodne rozwiązanie, a jedyne ograniczenie stanowi na razie liczba 
wystawców zamieszczających kody QR na fakturach (choć ich liczba systema-
tycznie wzrasta). Dla upowszechnienia wykorzystywania FotoKasy, Citi Han-
dlowy w lutym 2013 roku rozpoczął drugą turę promocji adresowaną do swoich 
klientów. Początkowo FotoKasa Citi Handlowego była traktowana jako cieka-
wostka i usługa o charakterze niszowym. Jednak z czasem inne banki zaczęły 
naśladować takie rozwiązanie. Dziś udostępniają je np. Getin Bank w ramach 
oferty Getin Up oraz Bank Millennium (od lutego 2013 r. ). MoŜliwość skano-
wania rachunków zapewnia teŜ Alior Sync, choć w tym banku promuje się roz-
wiązanie polegające na robieniu zdjęcia całego rachunku, nawet jeśli nie ma 
kodu QR. Jest ono o tyle bardziej funkcjonalne, Ŝe moŜna je stosować do szer-
szego wachlarza rachunków39. 

Inny przykład wykorzystania kodów QR to ich uŜycie przez ING Bank Ślą-
ski w witrynach przebudowywanych placówek. Po zeskanowaniu zawartości 
kodu, uŜytkownik moŜe obejrzeć zwiastun zachęcający do odwiedzenia strony 
internetowej www.nowyoddzial.ingbank.pl, gdzie moŜliwy jest wirtualny spa-

                                                 
37 Bank rozwiązanie takie podjął po raz drugi. Pierwsza gra Waterslide Extrem Barclaycard, 

wprowadzona w czerwcu 2009 roku, po tygodniu osiągnęła wynik 2 mln pobrań, dzięki czemu 
została najpopularniejszą darmową grą sklepu App Store w 19 krajach. Po 6 miesiącach grę ścią-
gnięto juŜ 10 mln razy, przez co stała się pierwszą grą wydaną w celach reklamowych, która 
osiągnęła tak duŜy sukces. Gra Rollercoaster Extreme poprawiła ten wynik, bo juŜ w 4 miesiące 
osiągnęła ponad 10 mln pobrań. Za: http://mobilemarketing.pl/rollercoaster-extreme-advergame-
barclaycard/.  

38 Kody QR są na razie rzadko wykorzystywane przez polskich konsumentów, przy czym po-
siadacze smartfonów korzystają z nich częściej niŜ uŜytkownicy mniej zaawansowanych telefo-
nów.  
W 2012 roku takich kodów uŜywało około 7% posiadaczy smartfonów i około 3% uŜytkowników 
tradycyjnych aparatów. Rzadkie uŜywanie kodów QR wynika z niewystarczających moŜliwości 
technicznych wielu telefonów, braku fabrycznie zainstalowanej aplikacji do ich odczytywania  
i niskiej świadomości nabywców co do ich moŜliwych zastosowań. Za: Raport: Marketing mobil-
ny w Polsce…, s. 31. 

39 QR kody – nowy oręŜ w rękach banków?, http://www.bankier.pl/wiadomosc/QR-kody-nowy-
orez-w-rekach-bankow-2760551.html. 



Kierunki rozwoju mobilnej komunikacji marketingowej… 351

cer po wnętrzu nowej placówki40. 
Technologie mobilne zastosował teŜ mBank do promocji konkursu zorgani-

zowanego w 2011 roku, mającego na celu upowszechnianie nowego mobilnego 
serwisu transakcyjnego. Reklamy konkursu pojawiły się w aplikacjach dedy-
kowanych systemom Android i iOS, a takŜe na witrynach internetowych w tele-
fonach Blackberry i Nokia. Ponadto, na plakatach i naklejkach (np. w kinach 
Cinema City) zamieszczono kody QR, które po zeskanowaniu przenosiły 
uczestnika na mobilną stronę konkursu. Jego zadaniem było zrobienie zdjęcia 
lub nakręcenie filmu z ciekawego miejsca, w którym korzystał z bankowości 
elektronicznej, a następnie wysłanie go e-mailem na adres mBanku41. 

Przykłady z sektora bankowego pokazują, Ŝe skanowanie kodów moŜe stać 
się jedną z ciekawszych wartości dodanych do bankowości mobilnej. Wynika to 
m.in. z faktu, Ŝe kody QR pojawiają się na rachunkach kolejnych, duŜych do-
stawców usług (np. UPC, Netia, PGNiG).  

Formy i narzędzia mobilnej komunikacji marketingowej w usługach tury-
stycznych 

Podmioty operujące w sektorze usług turystycznych, ze względu na specy-
fikę swojej działalności oraz potrzeb i oczekiwań nabywców, powinny w coraz 
większym stopniu wykorzystywać urządzenia mobilne jako kanały komunikacji 
marketingowej (a takŜe kanały sprzedaŜy), tym bardziej Ŝe upowszechniają się 
one wśród konsumentów42. Badania dowodzą, Ŝe ponad 40% osób odbywają-
cych podróŜe międzynarodowe dysponuje smartfonem z dostępem do sieci oraz 
poczty elektronicznej43, przy czym teŜ aktywnie z nich korzysta. Ponadto dla 
turystów, szczególnie biznesowych, bardzo waŜny jest szybki dostęp do infor-
macji (np. w celu znalezienia lokalizacji danego miejsca czy obiektu, zmiany 
rezerwacji)44. Warto dodać, Ŝe rosnąca liczba turystów korzysta przy planowa-

                                                 
40 QR kody w witrynach banku ING, http://qrcode.com.pl/news/48-news.html. 
41 Mobilny konkurs mBanku z kodami QR, http://aplikacje.komorkomania.pl/2011/08/16/ 

mobilny-konkurs-mbanku-z-kodami-qr. 
42 Problematyka wykorzystania technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych  

w działalności krajowych i zagranicznych firm sektora turystycznego (np. hoteli, touroperatorów, 
biur podróŜy, linii lotniczych) została opisana m.in. w: A. Pawlicz, E-turystyka: ekonomiczne 
problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2012; L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008, s. 282–
297.   

43 ITB World Travel Trends Report 2010/2011, IPK International, Berlin 2010, s. 19.  
44 Z badań firmy Travelport przeprowadzonych na próbie 600 nabywców usług z segmentu po-

dróŜy słuŜbowych wynika, Ŝe 56% klientów dokonuje wyszukiwania lub rezerwacji z wykorzy-
staniem smartfonów i tabletów. Ponadto prawie 70% respondentów było zainteresowanych dostę-
pem do podobnych aplikacji oferujących propozycje spędzania wolnego czasu.  
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niu podróŜy oraz jej realizacji z internetowych biur podróŜy i serwisów tury-
stycznych oraz mediów społecznościowych dostępnych przez urządzenia mo-
bilne45, m.in. poszukuje rekomendacji, wymienia pomysły na spędzanie waka-
cji, zamieszcza opinie, zdjęcia i filmy o miejscach podróŜy itp.46 Stąd teŜ firmy 
starają się coraz częściej integrować formy aktywności dostępne poprzez te 
media z klasycznymi działaniami promocyjnymi. 

Wiele podmiotów oferujących usługi turystyczne uruchomiło juŜ mobilne 
wersje swoich serwisów internetowych. Pierwszym polskim touroperatorem, 
który tak uczynił, było biuro podróŜy ITAKA. Serwis m.itaka.pl pozwala uŜyt-
kownikom urządzeń przenośnych w łatwy, szybki i wygodny sposób dotrzeć do 
oferty biura, zapoznać się z promocjami, ofertami typu last minute oraz doko-
nać rezerwacji online47. Klient firmy ma takŜe moŜliwość zalogowania się do 
strefy klienta (moja.itaka.pl), gdzie znajdzie informacje dotyczące swojej re-
zerwacji. Z kolei pierwszym lotniskiem w Polsce, które zaproponowało prze-
znaczoną na smartfony i tablety mobilną witrynę internetową, był Kraków Air-
port. UŜytkownicy serwisu mogą znaleźć wiele istotnych dla podróŜnych in-
formacji, np. aktualne dane o przylotach i wylotach samolotów, opcje dojazdu 
do lotniska, prognozę pogody itp.  

Posiadanie przez firmy sektora turystycznego mobilnej strony internetowej 
nie wyklucza wdroŜenia przez nie aplikacji mobilnych. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe  
w ostatnich kilku latach sukcesywnie rośnie liczba podmiotów, które wdraŜają 
takie aplikacje, przy czym na razie najczęściej uzupełniają one tradycyjne 
formy i narzędzia promocji. Pierwszą na polskim rynku turystycznym aplikację, 
która nadała nowy wymiar prezentacji oferty turystycznej, przygotowało dla 
uŜytkowników smartfonów oraz tabletów biuro podróŜy TUI Poland. Aplikacja 
TUI Family, zawierająca ofertę wyjazdową na sezon „Lato 2012”, opierała się 
bowiem na rozszerzonej rzeczywistości. UŜytkownicy tej aplikacji, kierując 
kamerę urządzenia na oznaczone w katalogu strony, mogli zyskać dostęp do 
dodatkowych treści48. Innym biurem podróŜy, które udostępniło uŜytkownikom 

                                                 
45 W Polsce w 2012 roku 31% wyszukiwań usług turystycznych dokonano za pomocą urządzeń 

przenośnych, natomiast rezerwacje zrealizowane za ich pośrednictwem stanowiły tylko 3% (jed-
nak jest tu przewidywany wzrost o ok. 95% rocznie). Dane firmy PhoCusWright. Report: 
PhoCusWright’s Eastern Europe Online Travel Overview, PhoCusWright, 2012, July. 

46 ITB World Travel Trends Report 2012/2013, IPK International, Berlin 2012, s. 27–28. 
47 WaŜną funkcją serwisu jest specjalny schowek, w którym moŜna zapisać ciekawe wycieczki, 

przy czym istnieje moŜliwość współdzielenia zawartości schowka na serwisach 
społecznościowych oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

48 Dzięki połączeniu świata realnego z wirtualnym moŜna przeglądać zdjęcia hotelu czy zloka-
lizować go na mapie. 
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wybranych smartfonów interesującą aplikację mobilną, jest ITAKA49. Aplikacja 
zawiera mobilne przewodniki umoŜliwiające łatwe dotarcie do informacji 
związanych z krajem lub regionem, w którym planowany jest wypoczynek50. 

Interesującą aplikację mobilną „Wieliczka Mine” (system Android) oraz 
„The Salt Mine” (system iOs) uruchomiła w połowie 2012 roku Kopalnia Soli 
w Wieliczce51. Aplikacja pozwala na interaktywną podróŜ w głąb Kopalni przy 
uŜyciu panoram sferycznych i oryginalnych dźwięków, które umoŜliwiają wier-
ne odzwierciedlenie pobytu pod ziemią. Aplikacja proponuje dwa tryby zwie-
dzania, tj. turystyczny i z przygodą, przy czym w tym trybie występuje element 
rywalizacji (zastosowano tu grywalizację), gdyŜ wirtualny turysta zbiera solne 
kryształy, by odkryć wejście do dodatkowej komory. Celem tego przedsięwzię-
cia było unowocześnienie wizerunku Kopalni52 oraz dotarcie do nowej grupy 
odbiorców (turystów z kraju i zagranicy). Na koniec 2012 roku (po 5 miesią-
cach od uruchomienia) liczba pobrań aplikacji Kopalni Soli wyniosła 3500 
(w tym ok. 25% spoza Polski), ponadto 70% uŜytkowników skorzystało z niej 
przynajmniej dwa razy53, co świadczy o relatywnie duŜej skuteczności takiej 
formy komunikacji tego unikalnego podmiotu. 

Firmy sektora turystycznego w procesie mobilnej komunikacji marketingo-
wej wykorzystują takŜe kody QR. Jednym z pionierów ich stosowania w Polsce 
było biuro podróŜy Neckermann, które pod koniec 2011 roku zorganizowało 
konkurs z nagrodami „Odkryj fotokody z Neckermannem” 54. Kody te zamiesz-
czono w katalogach z ofertą na 2012 rok, a uczestnik konkursu miał odpowia-
dać na ukryte w nich zagadki55. Biuro uznaje akcje oparte na fotokodach za 
skuteczne, gdyŜ kaŜdorazowo obserwuje zwiększony ruch na swojej stronie 
internetowej i znaczny przyrost fanów na Facebooku. Kody QR znajdują rów-

                                                 
49 Aplikacje mobilne uruchamiają takŜe turystyczne serwisy internetowe, np. serwis OtoWaka-

cje.pl, dedykowany ogłoszeniom turystycznym, udostępnił aplikację, dzięki której moŜna szybko 
znaleźć atrakcyjną ofertę oraz ją zarezerwować.  

50 Jej atutem jest działanie w trybie offline, co pozwala ograniczyć koszty połączenia  
z internetem podczas pobytu za granicą. 

51 Aplikacja została  wyróŜniona m.in. w konkursie Mobile Trends Awards 2013 w kategorii 
podróŜe i komunikacja. 

52 Równocześnie z wprowadzeniem aplikacji został przeprowadzony redesign jej dotychczaso-
wej strony internetowej. 

53 http://www.goldensubmarine.com/pl/biuro-prasowe/wiadomosci/3/nowe-oblicze-wwwkopal 
niapl.html. 

54 QR kody połączono m.in. z funkcjonalnością fanpage’a firmy na portalu społecznościowym 
Facebook. 

55 Co waŜne, stosowanie w katalogach QR kodów pozwala firmie w dowolnym momencie 
zmienić adres docelowy, do którego linkuje dany kod, a to oznacza, Ŝe za pomocą tego samego 
kodu moŜe zamieszczać róŜne informacje.  
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nieŜ zastosowanie w kampaniach hoteli, np. BEST WESTERN Hotel Le Mont-
parnasse w ParyŜu wydrukował kod na broszurze z kartami magnetycznymi. 
Klient, po jego zeskanowaniu, otrzymuje zestaw informacji o wyposaŜeniu 
pokoju i usługach hotelowych, z których moŜe od razu skorzystać dzięki mobil-
nemu serwisowi. Hotele wykorzystują teŜ kody QR do promocji swoich mobil-
nych serwisów internetowych, prezentacji menu restauracji czy lokalnych wy-
darzeń.  

Z kodów QR korzysta teŜ coraz więcej władz lokalnych w celu promocji 
regionu/miejsca. Przez kody zamieszczane na folderach, przewodnikach czy 
mapach moŜna udostępnić turystom szerszy zakres informacji o atrakcjach tury-
stycznych, zwiedzanych miejscach, organizowanych wydarzeniach itp. Ponadto 
mogą one wzbogacać materiały drukowane o nagrania video. Polskim miastem 
– prekursorem stosowania kodów QR w celach promocyjnych jest Łódź. Akcja 
„Odkoduj Łódź”, polegająca na odkodowywaniu kilkudziesięciu zabytków na 
dwóch szlakach, cieszyła się duŜą popularnością wśród turystów. W ten sposób 
władze skutecznie zapewniły duŜe zainteresowanie turystów, a ponadto unowo-
cześniły wizerunek miasta. Dotychczas w Polsce zrealizowano niewiele podob-
nych przedsięwzięć, ale ich liczba rośnie56.  

Kolejną formą mobilnej komunikacji marketingowej wykorzystywaną, choć 
relatywnie rzadko, przez firmy sektora turystycznego jest advergaming57. Grę 
reklamową (z nagrodami) jako jedna z pierwszych zastosowała firma Hotel 
Club, zajmująca się rezerwacjami hotelowymi przez internet, która zorganizo-
wała konkurs opierający się na grze „Run Hotel”. Zadaniem gracza było zdoby-
cie jak największej liczby punktów w wyniku przebiegnięcia określonej odle-
głości korytarzami hotelu. W ten sposób firma chciała w nienachalny sposób 
zainteresować nabywców swoją ofertą, jak teŜ wywołać w nich pozytywne 
emocje, co z kolei sprzyja budowaniu lojalności. 

Uzupełnieniem komunikacji za pośrednictwem omówionych mobilnych 
form i narzędzi jest reklama w formie SMS lub MMS, przy czym stosują ją 

                                                 
56 W krajach Europy Zachodniej kody QR są juŜ zastępowane nowszymi rozwiązaniami, w tym 

bazującymi na geolokalizacji. Na przykład: turysta, znajdując się w pobliŜu danego miejsca czy 
obiektu, moŜe otrzymać jego wizualizację z wcześniejszych okresów czy zostać zaproszonym do 
zwiedzenia. Zastosowanie geolokalizacji pozwala, by smartfon stał się dla jego uŜytkownika 
osobistym interaktywnym przewodnikiem turystycznym.  

57 Na rynku usług turystycznych większe zastosowanie powinna znaleźć grywalizacja pozwala-
jąca w dłuŜszym czasie (przez odpowiednie motywowanie) na kształtowanie pewnych zachowań 
konsumentów w realnym świecie, np. odnośnie do form spędzania czasu wolnego, sposobów 
pozyskiwania wiedzy o otoczeniu czy wpływanie na podejmowanie przez nich decyzji. Sprzyja to 
większemu emocjonalnemu zaangaŜowaniu konsumenta. 
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najczęściej biura podróŜy oraz hotele w odniesieniu do nowej oferty, promocji 
cenowych itp. Reklamę taką wysyłają najczęściej do klientów, którzy juŜ wcze-
śniej korzystali z ich usług. Pozwala to m.in. na utrwalanie więzi z klientami.  

Podsumowanie 

Mobilna komunikacja marketingowa ma duŜy potencjał rozwojowy zarów-
no w odniesieniu do usług bankowych, jak i turystycznych (szczególnie w per-
spektywie dynamicznego wzrostu popytu na smartfony i tablety). Jej głównymi 
adresatami powinni być uŜytkownicy telekomunikacyjnych urządzeń przeno-
śnych (w tym segment SoLoMo), chętnie korzystający z róŜnych nowinek tech-
nicznych. Wydaje się, Ŝe ta forma komunikacji nie zastąpi w najbliŜszej przy-
szłości tradycyjnych form kontaktowania się oferentów omawianych usług 
z klientami (dotyczy to zwłaszcza złoŜonych usług bankowych, gdzie często 
jest niezbędny kontakt osobisty z przedstawicielem banku), jednak będzie sta-
wać się ich coraz waŜniejszym uzupełnieniem (m.in. w przypadku wielu usług 
turystycznych). Stosowane przez te podmioty formy i narzędzia mobilnej ko-
munikacji marketingowej mają ułatwiać konsumentom nabywanie i korzystanie 
z usług, a im samym pomóc unowocześnić swój rynkowy wizerunek oraz pod-
nieść skuteczność i efektywność58 podejmowanych działań komunikacyjnych.   
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The growing demand for mobile devices, especially smartphones and tablets, makes the 

banks and tourist companies increasingly use them in the process of mobile marketing communi-
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58 Pozyskiwanie przez nabywców informacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych pozwala 

ograniczyć koszty związane z produkcją i utrzymaniem róŜnego rodzaju fizycznych nośników 
informacji, np. tablic informacyjnych czy materiałów BTL. 
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ZBIOROWYM 
 
 
 
Streszczenie 

Miejski i regionalny transport zbiorowy moŜna zaliczyć do istotnych zadań publicznych. 
Wynika to m.in. z masowości oferowanych usług, a takŜe wpływu systemu transportowego na 
warunki Ŝycia i atrakcyjność obszarów miejskich. Wykorzystując narzędzia i rozwiązania infor-
matyczne, moŜna lepiej zarządzać usługami, poprawić ich jakość oraz wdroŜyć rozwiązania 
ułatwiające pasaŜerom korzystanie z usług. Wymienić tu moŜna integrację transportu, lepszą 
informację pasaŜerską, a takŜe ułatwienia związane z korzystaniem z kart–biletów elektronicz-
nych.  

Słowa kluczowe: publiczny transport miejski, karta miejska, elektroniczny bilet, pasaŜer 

Wprowadzenie 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku okre-
śla zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicz-
nym transporcie zbiorowym realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, in-
nym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w Ŝegludze śród-
lądowej oraz określa takŜe zasady finansowania regularnego przewozu osób 
w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze 
uŜyteczności publicznej2. 

                                                 
1 barbara.kos@ue.katowice.pl 
2 Ustawa z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, DzU z 2011, nr 5, poz. 

13 z późn. zm. 
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Rozwój technologii informatycznych oraz przesyłania danych, a takŜe coraz 
większa ich dostępność spowodowały, Ŝe coraz powszechniej wdraŜane są no-
woczesne rozwiązania wykorzystujące, m.in. kartę elektroniczną jako nośnik 
informacji o uiszczeniu opłaty – lub uprawnieniu do przejazdu na innej podsta-
wie – w publicznym transporcie zbiorowym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
w Polsce wdroŜono wiele rozwiązań z wykorzystaniem m.in. biletów elektro-
nicznych. Ich cechą wspólną jest najczęściej dedykowanie karty–biletu tylko 
usługom miejskiego transportu zbiorowego, nieliczne są rozwiązania, które 
poszerzają funkcjonalność karty–biletu o moŜliwość uiszczenia opłaty za inne 
usługi miejskie czy teŜ opłaty za przewozy regionalne3. Obecnie konsumenci 
korzystający z usług transportowych są coraz bardziej wymagający, dlatego teŜ 
przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu zbiorowego zmuszone są do 
wprowadzania kolejnych innowacji, w celu zaspokojenia potrzeb klientów 
i poprawy jakości korzystania z transportu zbiorowego. Do podstawowych in-
nowacji w publicznym transporcie zbiorowym moŜna zaliczyć m.in. system 
obsługi klienta, nowoczesne technologie sprzedaŜy usług transportu zbiorowe-
go, system informacji pasaŜerskiej, monitoring, mobilny dostęp do rozkładów 
jazdy itp.  

W artykule zaprezentowano niektóre rozwiązania dotyczące publicznego 
transportu zbiorowego na obszarach zurbanizowanych, który odgrywa waŜną 
rolę w zaspokojeniu jednej z najistotniejszych potrzeb mieszkańców miast – 
mobilności. Potrzeba ta zaspokajana jest przy pomocy róŜnych środków trans-
portu komunikacji miejskiej4, rozumianej jako przewozy pasaŜerskie wykony-
wane w granicach administracyjnych: 

− obszaru metropolitalnego, 
− miasta i gminy,  
− miast/miasta, 
− miast i gmin sąsiadujących (jeŜeli zostało zawarte porozumienie lub zo-

stał utworzony związek międzygminny w celu wspólnej organizacji pu-
blicznego transportu zbiorowego). 

 

 

                                                 
3 P. Krukowski: Warszawska Karta Miejska na tle innych systemów karty miejskiej i biletu 

elektronicznego w Polsce, Prezentacja, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. War-
szawy, Warszawa 2008. 

4 Ustawa z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym… 
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System obsługi klienta w transporcie miejskim 

Utrzymywanie kontaktu z klientem ma duŜe znaczenie w monitorowaniu 
niezawodności jego obsługi. Łatwo dostępny kanał komunikacyjny dla klientów 
ułatwia usługodawcy spełnianie ich wymagań i oczekiwań w zakresie oferty 
oraz jakości świadczonych usług. Bez utrzymywania kontaktu z klientem trud-
no jest zapewnić moŜliwie najsprawniejszą i efektywną jego obsługę. Komuni-
kacja powinna odbywać się w obu kierunkach, dając moŜliwość usługodawcy 
przekazywania klientom istotnych informacji dotyczących usług transporto-
wych, a klientom uwag i oceny tych usług.  

Przedsiębiorstwa tworzą róŜnego typu biura obsługi klienta (BOK) w celu 
porozumiewania się z klientem, które odbywa się za pomocą róŜnorodnych 
środków komunikacji, przede wszystkim indywidualnej: mowy, telefonu, pocz-
ty elektronicznej, komunikatorów internetowych;  dają one moŜliwość wymiany 
informacji między konkretnymi osobami, co pozwala na zindywidualizowanie 
treści przekazu. Ogólnym celem tego typu biur jest: nawiązanie dialogu z klien-
tem, ułatwienie klientowi dotarcia do dóbr i usług, a przede wszystkim pomoc 
w uzyskaniu wyczerpujących informacji o ofercie przedsiębiorstwa, poprawa 
wizerunku firmy (dobrze zorganizowane, przyjazne klientowi biuro obsługi jest 
wizytówką firmy, pozwala zdobyć nowych klientów), skoncentrowanie relacji 
z klientami w jednym systemie (biuro obsługi klienta moŜe jednocześnie pełnić 
rolę sklepu, serwisu informacyjnego oraz reklamacyjnego), spersonalizowanie 
treści przekazu i indywidualne dostosowanie środków komunikacji do preferen-
cji klienta, stworzenie kompleksowej bazy danych, aktualizowanej przy kaŜdym 
kontakcie z klientem. Biura te mogą funkcjonować w róŜnych formach organi-
zacyjnych, takich jak5: 

a) salony – miejsca, w których następuje bezpośredni kontakt sprzedawcy 
i klienta; moŜna w nich dokonać zakupu dóbr i usług, uzyskać niezbęd-
ne informacje i pomoc, np. techniczną (help desk), skorzystać z profe-
sjonalnych konsultacji, złoŜyć reklamację; 

b) call centers (czyli tzw. centra telefoniczne, centra obsługi klientów, 
kontaktów z klientami, niejednokrotnie nazywane takŜe contact cen-
ters); call center słuŜy do kontaktu z klientami przez uŜyciu telefonu; 
główne jego zadania to przyjmowanie zamówień, udzielanie informacji, 
przyjmowanie reklamacji, dokonywanie rezerwacji (np. w kinach, biu-

                                                 
5 I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001. 
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rach podróŜy); call center pełni równieŜ funkcję help desk lub gorącej 
linii (tzw. hot line); 

c) infolinie – podobnie jak call centers, słuŜą do kontaktu z klientami 
przez zastosowanie telefonu; głównym zadaniem infolinii jest udziela-
nie informacji na temat usług i produktów. 

Podmioty świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego coraz czę-
ściej zwracają uwagę na szeroko rozumiane informacje i uwagi klientów. Ana-
lizując zadania utworzonych przez nie biur obsługi klienta, moŜna wskazać 
następujące realizowane zadania6: 

− udzielanie kompleksowej informacji o funkcjonowaniu komunikacji 
miejskiej na danym obszarze (układ linii, zmiany w rozkładach jazdy, 
najdogodniejsze połączenia, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych itp.), 

− udzielanie informacji o procedurach załatwiania spraw w danym pod-
miocie oraz udostępnianie stosownych formularzy i druków, 

− sprzedaŜ detaliczną pełnej gamy biletów będących w ofercie danego 
podmiotu, 

− wykonywanie operacji związanych z biletem elektronicznym (eBiletem, 
Kartą Miejską), 

− przyjmowanie opinii i koncepcji mieszkańców dotyczących funkcjono-
wania komunikacji miejskiej, postulatów jakościowych i przekazywa-
nie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych danego podmiotu, 

− przyjmowanie pism, wniosków, skarg, zaŜaleń i interwencji dotyczą-
cych przewozu osób, 

− przyjmowanie wpłat z tytułu róŜnych nałoŜonych opłat, w tym dodat-
kowych oraz manipulacyjnych. 

Biura obsługi klienta są istotnym elementem systemu komunikacji z pasaŜe-
rem, dlatego teŜ tworzenie ich wraz z moŜliwością kompleksowej obsługi pasa-
Ŝera jest uzasadnionym i celowym kierunkiem działania. 

Nowoczesne technologie w sprzedaŜy usług transportu zbiorowego 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego związane jest z po-
bieraniem za ich realizację opłaty. Powszechnie znany jest tradycyjny bilet pa-
pierowy, którego postać ulegała zmianie wraz ze zmianami urządzeń kasują-

                                                 
6 http://www.zkmgdynia.pl/?mod=3.%20O%20ZKM%20-%20Biuro%20Obs%C5%82ugi%20 

Klienta&lang=pl, http://www.ztm.lublin.eu/?sid=39, http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-
punkty-obslugi-pasazera-kzk-gop.html. 
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cych. Postęp techniczny i zastosowane rozwiązania w innych dziedzinach Ŝycia 
stworzyły moŜliwości wprowadzania w publicznym transporcie pasaŜerskim 
innego nośnika informacji o dokonaniu zapłaty za przejazd. Bilety papierowe 
zostają coraz częściej zastępowane elektronicznymi nośniki informacji, które 
umoŜliwiają zapis w postaci cyfrowej, co oznacza zastąpienie biletów papier-
kowych biletami z paskiem magnetycznym lub kartami elektronicznymi w ra-
mach systemów elektronicznych kart miejskich. 

System elektronicznej karty miejskiej jest nowoczesnym rozwiązaniem in-
formatycznym, które moŜe być wykorzystane w szerszym zakresie, nie tylko do 
obsługi płatności za usługi publicznego transportu pasaŜerskiego. Elektroniczna 
karta miejska moŜe integrować płatności za róŜnego typu usługi publiczne 
świadczone na danym obszarze. MoŜe być wykorzystana jako elektroniczny 
bilet komunikacji miejskiej, karta parkingowa, bilet wstępu do obiektów pu-
blicznych, karta biblioteczna itp. Tego typu karta, posiadająca mikroprocesor, 
moŜe być odczytywana w specjalnych czytnikach lub kasownikach sterowa-
nych komputerowo. W pamięci karty moŜna zapisać róŜne informacje w zaleŜ-
ności od zakresu jej stosowania. System elektronicznej karty miejskiej pozwala 
na korzystanie z usług i dokonywanie za nie płatności na terenie jednego miasta 
lub kilku współpracujących ze sobą miast (przykład wdraŜanej Śląskiej Karty 
Usług Publicznych). Jest to system ułatwiający mieszkańcom bezpieczne doko-
nywanie bezgotówkowych płatności za usługi miejskie. 

Wiele polskich miast wdroŜyło juŜ elektroniczne karty miejskie, traktując je 
jako narzędzia ujednolicenia sposobu pobierania opłat za usługi świadczone 
przez miasto/gminę, rozszerzenia dostępności i poprawy atrakcyjności usług 
komunalnych, optymalizowania kosztów świadczenia usług komunalnych (np. 
publicznego transportu zbiorowego), reklamy i promocji miasta, a tym samym 
zwiększenia satysfakcji mieszkańców. Wśród tych miast moŜna wymienić m.in. 
Białystok, Bydgoszcz, Częstochowę, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Kielce, Kra-
ków, Lublin, Poznań, Radom, Radomsko, Rybnik, Suwałki, Tarnów, Warsza-
wę, Wrocław, Zieloną Górę. W większości z nich elektroniczna karta miejska 
wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie jako nośnik elektronicznego 
biletu uprawniającego do korzystania z komunikacji miejskiej na danym obsza-
rze oraz jako elektroniczna portmonetka umoŜliwiająca dokonanie płatności za 
korzystanie z usług miejskich, np. postój w strefie płatnego parkowania. Wdra-
Ŝanie tego typu rozwiązań stwarza wiele moŜliwości, do których zaliczyć moŜ-
na kontrolę i optymalizację kosztów funkcjonowania usług miejskich, zmniej-
szenie kosztów dystrybucji opłat za usługi miejskie, wsparcie procesu windyka-
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cji kar i mandatów, bezkosztową zmianę cennika usług, elektroniczną dystrybu-
cję i kontrolę biletów, monitorowanie punktualności środków komunikacji 
miejskiej, automatyzację rozliczeń za usługi komunalne oraz analizę jakości 
świadczonych usług, a takŜe generowanie róŜnego typu raportów i analiz. 

Przykładem miasta, w którym w ograniczonym zakresie wykorzystuje się 
kartę miejską (z moŜliwością rozbudowania systemu jej wykorzystania), jest 
Elbląg. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu wdroŜył nowoczesny System 
Elbląskiej Karty Miejskiej (EKM) w 2010 roku, oparty na wykorzystaniu karty 
z mikroprocesorem, na której moŜna zapisać m.in. dane właściciela karty, 
uprawnienia do ulg, róŜne rodzaje biletów okresowych komunikacji miejskiej. 
KaŜda EKM słuŜy równieŜ jako elektroniczna portmonetka (od 2011 roku), 
dzięki której moŜna opłacić jednorazowe przejazdy komunikacją miejską  
w Elblągu, skorzystać ze strefy płatnego parkowania, a w przyszłości umoŜliwi 
wstęp np. na basen, do kina, teatru lub na imprezy sportowe i kulturalne. Głów-
ne załoŜenia Systemu EKM to7: 

− dostarczenie mieszkańcom i pasaŜerom wygodnego w uŜytkowaniu 
i bezpiecznego systemu elektronicznego biletu okresowego komunika-
cji miejskiej, a takŜe elektronicznej portmonetki umoŜliwiającej wno-
szenie opłaty za przejazd środkami transportu publicznego oraz korzy-
stanie ze strefy płatnego parkowania w Elblągu, a w przyszłości innych 
usług i obiektów miejskich (np. basen, kino, teatr), 

− uszczelnienie systemu biletowego, mające utrudnić korzystanie z prze-
jazdów bez wnoszenia opłaty, 

− dostarczenie dokładnej i bardziej wiarygodnej statystyki przejazdów 
pasaŜerów, z uwzględnieniem podziału na przejazdy bezpłatne, ulgowe 
i pełnopłatne, 

− ułatwienie w rozliczaniu przewoźników z wykonanych usług przewo-
zowych, 

− monitorowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu i od-
powiednie reagowanie na zaistniałe sytuacje czy nieprawidłowości. 

Elbląska Karta występuje w dwóch postaciach:8 
a) imienna karta ze zdjęciem – na której są zapisywane bilety okresowe 

i miesięczne oraz ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych wraz z terminem ich waŜności, z moŜliwością wielokrot-

                                                 
7 http://www.zkm.elblag.com.pl/info/ekm.html. 
8 Ibidem 
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nego doładowania na przejazdy jednorazowe; karta imienna moŜe być 
uŜytkowana tylko przez osobę, na którą została wystawiona; 

b) karta na okaziciela – nie zawiera danych osobowych, więc moŜe być 
uŜytkowana przez kilka osób; tak jak w przypadku karty imiennej, moŜ-
liwe jest jej wielokrotne doładowanie na przejazdy jednorazowe, a tak-
Ŝe zapisanie biletu miesięcznego na okaziciela.  

Wzór Elbląskiej Karty Miejskiej przedstawiono na rysunku 1, a ogólny 
schemat systemu Elbląskiej Karty Miejskiej na rysunku 2. 

 
Rys. 1. Elbląska Karta Miejska  

Źródło: Rusza Elbląska Karta Miejska, http://www.transinfo.pl/text.php?id=36619. 

 

 

Rys. 2. Ogólny schemat systemu karty miejskiej  

Źródło: Elbląska Karta Miejska, http://www.zkm.elblag.com.pl/info/ekm.html. 
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Przykładem miasta, w którym zakres wykorzystania karty obejmuje więcej 
moŜliwości, jest Rybnik. Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska (e–karta) to 
projekt powstały przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, dzię-
ki któremu moŜna płacić za szereg usług w mieście, np. za przejazdy autobusa-
mi. MoŜna dokonywać opłat za wstęp na basen, za parking, opłat miejskich (np. 
za miejsca targowe). Dzięki e–karcie, która moŜe słuŜyć za nośnik podpisu 
elektronicznego, moŜna równieŜ załatwiać sprawy w urzędzie drogą elektro-
niczną. Projekt podzielony został na dwa etapy9: 
1. Uruchomienie e-biletu umoŜliwiającego płacenie za przejazd autobusami 

Zarządu Transportu Zbiorowego (ZTZ). E–bilet działa od listopada 2006 
roku. 

2. Uruchomienie pozostałych usług oraz moŜliwości korzystania z podpisu 
elektronicznego – prace zostały zakończone 31 marca 2007 roku.  

Występują trzy rodzaje e–karty10: 
a) imienna ze zdjęciem (personalizowana), zawierająca imię i nazwisko – 

do wyłącznego wykorzystania przez jej właściciela; ten rodzaj karty 
wymagany jest głównie przy biletach okresowych, ale takŜe moŜna ją 
doładować biletami jednorazowymi (rys. 3 a), 

b) na okaziciela – nie zawiera zdjęcia ani innych danych przypisujących ją 
do konkretnej osoby, dlatego moŜe z niej korzystać kaŜdy; ten rodzaj 
karty wykorzystywany jest przy biletach jednorazowych (rys. 3 b), 

c) chipowa – zawierająca imię, nazwisko i zdjęcie, do wyłącznego wyko-
rzystania przez jej właściciela; ten rodzaj karty umoŜliwia korzystanie  
z wszystkich usług oferowanych w ramach projektu e–karty oraz jest 
wymagany w przypadku korzystania z podpisu elektronicznego (rys.  
3 c). 

Ogólny schemat systemu Rybnickiej Elektronicznej Karty Miejskiej 
przedstawiono na rysunku 4. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
9 http://www.ekarta.rybnik.eu/ekarta/informacje_podstawowe/ 
10 http://www.ekarta.rybnik.eu/ekarta/karty/ 
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Rys. 3. Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska a) imienna ze zdjęciem; b) na okaziciela; c) chipowa 

Źródło: Rodzaje e-karty, http://www.ekarta.rybnik.eu/ekarta/karty/. 

 
Rys. 4. Ogólny schemat systemu karty miejskiej  

Źródło: Jak działa e-karta, http://www.ekarta.rybnik.eu/ekarta/dzialanie/. 

Przykładem karty moŜliwej do wykorzystania na obszarze większej liczby 
miast i w szerszym zakresie jest wdraŜany projekt Śląskiej Karty Usług Pu-

a) b) 

c) 
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blicznych (ŚKUP). Jest to wspólny projekt Komunikacyjnego Związku Komu-
nalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) oraz 21 miast 
aglomeracji śląskiej: Będzina, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górni-
czej, Gliwic, Imielina, Jaworzna, Katowic, Knurowa, Mysłowic, Piekar Ślą-
skich, Pyskowic, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnow-
ca, Świętochłowic, Tychów, Wojkowic oraz Zabrza11. W systemie ŚKUP będą 
występowały dwa typy kart12: 

a) spersonalizowana – zawierająca dane identyfikacyjne uŜytkownika; bę-
dzie mógł z niej korzystać jedynie posiadacz karty; 

b) niespersonalizowana – niezawierająca danych osobowych; będzie z niej 
mogła korzystać kaŜda osoba, która w danej chwili posiada kartę. 

Podstawowe funkcje karty to identyfikacja mieszkańca, płatności za trans-
port zbiorowy, płatności za parkowanie, płatności w urzędach gminnych, pobie-
ranie opłat w innych obiektach gminnych (obiekty sportowo-rekreacyjne, bi-
blioteki, muzea), moŜliwość wprowadzenia aplikacji z podpisem elektronicz-
nym. 

Podejmując projekt ŚKUP oczekiwano, Ŝe przedsięwzięcie to przyniesie 
korzyści KZK GOP w postaci13: 

− oszczędności wydatków na przewozy w wyniku efektywniejszego za-
rządzania ofertą przewozową, 

− obniŜenia wydatków związanych z drukowaniem biletów papierowych 
i wykonaniem pieczątek do biletów okresowych,  

− zmniejszenia wydatków związanych z badaniami napełnień, w wyniku 
pozyskiwania danych do analiz z systemu, 

− wzrostu dochodów z tytułu sprzedaŜy biletów w wyniku lepszego za-
rządzania cenami. 

Ponadto oczekiwano i oczekuje się korzyści poza KZK GOP, czyli korzyści 
zewnętrznych m.in. w postaci14: 

− korzyści związanych ze zmniejszeniem kwot płatności gotówkowych 
i zastąpienie ich bezgotówkowymi, 

                                                 
11 ŚKUP. O programie, http://www.kartaskup.pl/strony/p-1-skup.html. 
12 ŚKUP. O programie, http://www.kartaskup.pl/strony/p-3-skup.html. 
13 G. Dydkowski: Koszty i korzyści wynikające z wprowadzania elektronicznych systemów po-

bierania opłat za usługi miejskie, w: Innowacje w transporcie. Organizacja i zarządzanie, red.  
P. Niedzielski, R. Tomanek, Zeszytu Naukowe nr 602, Problemy Transportu i Logistyki nr 12, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. 

14 Ibidem. 
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− narzędzi optymalizacji oferty przewozowej – korzyści dla środowiska w 
związku z zapewnieniem dotychczasowej jakości usług, przy mniejszej 
pracy eksploatacyjnej, 

− pozyskania danych w postaci elektronicznej, co ułatwia ich przetwarza-
nie i wykorzystanie do bieŜącego zarządzania usługami. 

Przykładem innej karty jest Poznańska Karta Miejska w wersji: jedno-, 
dwu- i trzydniowej, dedykowana zwłaszcza osobom odwiedzającym turystycz-
nie Poznań. Obecnie to najwygodniejszy sposób dla turystów na zwiedzanie 
i poruszanie się po Poznaniu. Dzięki niej moŜna bezpłatnie korzystać z komu-
nikacji miejskiej, a takŜe wejść do większości muzeów. Oprócz tego zapewnia 
zniŜkę na ponad 60 atrakcji turystycznych w mieście. Karta działa na razie je-
dynie w Poznaniu, ale w przyszłości jej zasięg ma obejmować całą aglomerację 
poznańską.15 Wzór karty przedstawiono na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Poznańska Karta Miejska 

Źródło: Informacje ogólne, http://www.poznan.pl/mim/turystyka/informacje-ogolne,p,581.html. 

Karta jest imienna (podpis posiadacza na awersie) i waŜna tylko z dowodem 
toŜsamości, po wpisaniu imienia i nazwiska oraz daty rozpoczęcia korzystania. 
Nie moŜna jej udostępniać osobom trzecim. WaŜność Karty jest liczona od wpi-
sanej na niej daty. W przypadku korzystania z atrakcji poza Poznaniem, karta 
jest waŜna 1 dzień dłuŜej, niŜ wynika to z daty na niej wpisanej. Karta jako bilet 
sieciowy jest waŜna do godziny 24 ostatniego dnia waŜności (1, 2 lub 3 dni). 
Do Karty dołączona jest ksiąŜeczka–przewodnik, w której zamieszczono infor-
macje o atrakcjach, z których moŜna skorzystać, oraz o zniŜkach i wstępach 
wolnych. Z danej atrakcji moŜna skorzystać tylko raz za równoczesnym okaza-

                                                 
15 Poznańska Karta Miejska dla całej aglomeracji, http://poznan.planeta.fm/niusy/Poznan/ 

Poznanska-Karta-Miejska-dla-calej-aglomeracja. 
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niem Karty i pozostawieniem vouchera znajdującego się na stronie opisującej 
daną atrakcję. Poznańska Karta Miejska oferuje m.in.16: 

− bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej, 
− wstęp wolny do większości muzeów w Poznaniu, 
− zniŜki w obiektach sportowo-rekreacyjnych, 
− zniŜki do Palmiarni i zoo, 
− zniŜki w hotelach i restauracjach. 
Zakupu biletu moŜna równieŜ dokonać, wykorzystując telefon komórkowy. 

SprzedaŜ biletów tą drogą moŜe odbywać się w kaŜdym mieście o dowolnej 
wielkości i systemie taryfowym. Podobne rozwiązanie jest bardzo przydatne 
szczególnie w chwili, gdy się biletu zapomni lub po prostu nie zdąŜy kupić. 
Wystarczy bowiem po wejściu do środka transportu wysłać odpowiedni SMS 
lub wykonać połączenie głosowe, dzięki któremu zakupi się bilet, który nie 
róŜni się od tradycyjnego pod względem wartości. Zakup jest moŜliwy za po-
mocą aplikacji moBilet, po dokonaniu jednorazowej, bezpłatnej rejestracji na 
stronie www.mobilet.pl, podczas której klient podaje swoje dane osobowe oraz 
numer telefonu, a takŜe wybiera sposób płatności (polecenie zapłaty bądź zasi-
lenie konta przez prepaid). Po dokonaniu rejestracji, na telefon usługobiorcy 
zostaje wysłana wiadomość umoŜliwiająca pobranie aplikacji moBilet, którą 
następnie naleŜy zainstalować i przy jej pierwszym uruchomieniu ustalić własne 
hasło. Bilet elektroniczny naleŜy skasować bezpośrednio po ruszeniu pojazdu  
i uruchomieniu aplikacji. Czas zakupu i waŜności biletu pobierany jest zdalnie 
przez aplikację z serwera. Podczas kontroli biletów kontrolerowi naleŜy poka-
zać telefon komórkowy – kontroler oceni waŜność biletu, odczytując wszystkie 
informacje i zabezpieczenia17.  

Na tej samej zasadzie moŜliwy jest zakup biletu przy wykorzystaniu telefo-
nu komórkowego z dostępem do internetu w systemie SkyCash. SkyCash to 
niezaleŜny od operatorów telekomunikacyjnych uniwersalny system płatności 
przez telefon komórkowy, zapewniający prostotę i szybkość przelewów 
z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Działa w kaŜdej sieci GSM i na 
kaŜdym telefonie z dostępem do internetu. Tego typu rozwiązanie wykorzysty-
wane jest w wielu miastach Polski (m.in. ZKM Biała Podlaska, MPK Gniezno, 

                                                 
16 Informacje ogólne, http://www.poznan.pl/mim/turystyka/informacje-ogolne,p,581.html. 
17 http://www.mobilet.pl, http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-bilet-sms.html. 
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MPK Inowrocław, MZK Jelenia Góra, ZTM Lublin, MPK Łódź, ZTM Rze-
szów, ZTM Warszawa, MPK Wrocław, MZK Zamość itd.)18.  

Inną formę zakupu biletu przez telefon komórkowy wprowadził od 24 paź-
dziernika 2011 roku KZK GOP za pomocą systemu CallPay. System CallPay 
umoŜliwia zakup biletów jednorazowych KZK GOP przez wykonywanie stan-
dardowych połączeń głosowych na określone numery znajdujące się na naklej-
kach na przystankach i na stronie www.callpay.pl. Za pomocą systemu CallPay 
pasaŜerowie mogą dokonywać zakupu biletów KZK GOP. Przez ten system 
moŜna kupować takŜe bilety na pociągi Przewozów Regionalnych oraz Kolei 
Śląskich. Płatności CallPay działa w kaŜdym telefonie komórkowym i w kaŜdej 
sieci GSM bez konieczności instalowania aplikacji.19 

Stosowanie tego typu rozwiązań – jak karta miejska czy zakup biletu przez 
telefon komórkowy – nie tylko ułatwia pasaŜerom korzystanie z usług, ale 
i zwiększa dostępność usług. 

System Dynamicznej Informacji PasaŜerskiej 

Jednym z elementów nowoczesnego publicznego transportu miejskiego jest 
informowanie pasaŜerów o bieŜących przyjazdach i odjazdach środków trans-
portowych oraz relacjach przesiadkowych. Nowoczesne systemy zapewniają 
pasaŜerom taką informację w formie wizualnej, na specjalnie opracowanych do 
tego celu tablicach elektronicznych. Pozwala to na wyświetlenie bieŜąco aktu-
alizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów, zgodnie z aktualnym odchy-
leniem od rozkładu jazdy. System Dynamicznej Informacji PasaŜerskiej (SDIP) 
to zintegrowany system informacyjny, który dostarcza informację o realizacji 
zadań przewozowych wykonywanych środkami komunikacji publicznej pasaŜe-
rom i udostępnia ją słuŜbom nadzoru.  

Podstawowym zadaniem systemu SDIP jest dostarczenie pasaŜerom infor-
macji o prognozowanym czasie odjazdu pojazdu obsługującego określoną linię 
z wybranego przystanku. Informacja o czasie odjazdu jest przekazywana pasa-
Ŝerom i prezentowana za pomocą systemu tablic przystankowych (LED/LCD). 
Wiadomości prezentowane na elektronicznych nośnikach informacji to m.in. 
nazwa przystanku, numer linii, kierunek, prognozowany lub/i rozkładowy czas 
odjazdu/czas oczekiwania, komunikaty specjalne (informacja o utrudnieniach 
w ruchu, objazdach, cenach biletów itp.) oraz reklamy. SDIP to elektroniczna 

                                                 
18 Bilet w komórce, http://www.skycash.com/pl/czym-jest-skycash/bilet-w-komorce/bilet-w-

komorce.html. 
19 CallPay, http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-callpay.html. 
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informacja zmieniająca się w zaleŜności od natęŜenia ruchu, odnosząca się do 
kursowania np. tramwajów lub autobusów, z którymi powiązane są kompaty-
bilne urządzenia pokładowe, przekazujące informacje o lokalizacji pojazdu do 
centrum zarządzania20. Strukturę tego systemu przedstawiono na rysunku 6. 
 

 
Rys. 6. System dynamicznej informacji pasaŜerskiej  

Źródło: Systemy dynamicznej informacji pasaŜerskiej, http://sims.pl/fantastic/index.php/pl/ 
produkty/systemy-dynamicznej-informacji-pasazerskiej. 

Tablice przystankowe mogą mieć róŜnorodne rozmiary i funkcje. Wielkie 
gabarytowo stosowane są w celach informacyjnych dla pasaŜerów zbliŜających 
się do przystanku, natomiast mniejsze mogą być montowane pod wiatami przy-
stankowymi i wystarczą do podania kluczowych informacji dotyczących kur-
sów. W przypadku osób niepełnosprawnych, np. niewidomych, kluczowym 
elementem jest zastosowanie w tablicach przystankowych funkcji głosowej, 
uruchamianej przyciskiem bądź za pośrednictwem indywidualnego pilota ra-
diowego21.  

                                                 
20 System informacji pasaŜerskiej, http://www.dysten.pl/system-informacji-pasazerskiej.html, 

Dynamiczna informacja pasaŜerska w pociągach SKM Warszawa, http://www.rynek-kolejowy.pl/ 
41595/Dynamiczna_informacja_pasazerska_w_pociagach_SKM_Warszawa_.htm, System Dyna-
micznej Informacji PasaŜerskiej, http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-system-dynamicznej-
informacji-pasazerskiej.html, Systemy dynamicznej informacji pasaŜerskiej, http://sims.pl/ 
fantastic/index.php/pl/produkty/systemy-dynamicznej-informacji-pasazerskiej. 

21 http://www.taran.com.pl/pobierz/pdf/dip.pdf. 
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Z punktu widzenia uŜytkowników transportu miejskiego, systemy informa-
cji na przystankach spełniać mogą takie funkcje, jak22: 

− wspomaganie wyboru miejsca do oczekiwania na przejazd, 
− określanie wymaganego czasu oczekiwania na środek transportu, 
− wspomaganie decyzji o moŜliwości zmiany planowanego sposobu prze-

jazdu na alternatywny.  
System informacji pasaŜerskiej poprzez zastosowanie odpowiednich urzą-

dzeń powinien zapewnić pasaŜerom łatwy i szybki dostęp do informacji we 
wszelkich miejscach w czasie podróŜy. Poza tablicami przystankowymi pojazdy 
wyposaŜone są równieŜ w tablice informacyjne i kierunkowe. System Informa-
cji PasaŜerskiej w pojazdach komunikacji miejskiej składa się przede wszyst-
kim z23: 

− tablicy kierunkowej przedniej, 
− tablic kierunkowych bocznych, 
− tablicy tylnej numerowej, 
− tablicy wewnętrznej, 
− urządzenia zapowiadającego, 
− komputera pokładowego lub sterownika. 
Tablice informacyjne w pojazdach znacząco ułatwiają pasaŜerom oriento-

wanie się, w którym kierunku podąŜają i w jakim miejscu w obecnej chwili się 
znajdują się, wskazują przebieg trasy, numer linii, przystanek początkowy 
i docelowy oraz inne istotne informacje24. 

W coraz większej liczbie miast w Polsce wprowadza się tablice dynamicz-
nej informacji pasaŜerskiej. Do miast, które wprowadziły takie elektroniczne 
tablice, moŜna zaliczyć m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Jaworzno, Kato-
wice, Lublin, Sosnowiec, Poznań, Puławy, Rybnik, Trójmiasto, Warszawę, 
Wrocław. 

System ten dostarcza wielu informacji ułatwiających zarządzanie transpor-
tem podmiotom organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Do tych 
informacji zaliczyć moŜna25: 

                                                 
22 Dynamiczna informacja przystankowa w transporcie miejskim, http://molecki.pl/r10/ 

infdynam/. 
23 Informacja pasaŜerska, http://pixel.pl/pixel_mounted/pixel/pl/Folder.2008-07-31.3428/ 

Folder.2008-09-08.4258. 
24 Kierunkowe tablice informacyjne KTI, http://www.dysten.pl/kierunkowe-tablice-informa 

cyjne-kti.html. 
25 Systemy dynamicznej informacji pasaŜerskiej, http://sims.pl/fantastic/index.php/pl/produkty/ 

systemy-dynamicznej-informacji-pasazerskiej. 
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− aktualne połoŜenie pojazdów na obszarze realizowanych zadań, 
− trasę przebiegu pojazdów, 
− realizowane kursy, 
− informacje o opóźnieniu lub przyspieszenie realizowanych kursów, 
− stan pracy wybranych elementów systemu, np. tablic przystankowych. 

Mobilny dostęp do rozkładu jazdy 

Rozkłady jazdy, występujące dawniej tylko w wersji tzw. przystankowej, 
a później internetowej, dostępne są aktualnie w telefonach komórkowych (np. 
KZK GOP uruchomiło tę usługę 24 czerwca 2004 roku26). Dostosowanie in-
formacji do urządzeń mobilnych stwarza nowe moŜliwości dla podróŜujących. 
Zastosowanie odpowiednich aplikacji w mobilnej technologii Java umoŜliwia 
stały dostęp do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w kaŜdym telefonie 
komórkowym obsługującym tę aplikację. Rozkłady jazdy w telefonie komór-
kowym bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacji, gdy nie ma aktualnego dostę-
pu do internetu, a potrzeba sprawdzić godziny odjazdu określonego środka 
transportu (autobusu, tramwaju itp.). Mobilne rozkłady jazdy dają takŜe moŜli-
wość wyszukiwania i definiowania połączeń oraz uzyskiwania informacji 
o połączeniach między dowolnymi przystankami w mieście, o czasie trwania 
podróŜy oraz szczegółach dotyczących przesiadek27. Najczęściej moŜliwy jest 
dostęp do rozkładu danej linii przez wpisanie jej numeru bądź wskazanie kon-
kretnego przystanku i wybranie numeru linii spośród numerów linii zatrzymują-
cych się w danym miejscu. 

Mobilną informację pasaŜerską umoŜliwia m.in. aplikacja myBus online, 
która jest częścią Systemu Informacji PasaŜerskiej (SIP), wchodzącego w skład 
oprogramowania MUNICOM.premium autorstwa firmy PZI TARAN. Aplika-
cja myBus online, dzięki rozbudowanemu wyszukiwaniu przystanków z listy 
wszystkich, najbliŜszych, ulubionych, czy teŜ z mapy – pozwala w łatwy spo-
sób dotrzeć do odpowiedniego rozkładu jazdy. System SIP, zainstalowany 
w wielu miastach w Polsce (Biała Podlaska, Bolesławiec, Dębica, Elbląg, 
Gdańsk, Kielce, Kraśnik, Lublin, Mielec, Ostrów Wielkopolski, Płock, Puławy, 
Stalowa Wola, Suwałki, Świdnica, Świerklaniec, Wałbrzych), pozwala pasaŜe-
rowi na dostęp do informacji o komunikacji, m.in.28: 

                                                 
26 Informacja o rozkładach jazdy na telefonach komórkowych. Usługę uruchomiono 24 czerwca 

2004 roku, http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-wap-kzk-gop.html. 
27 Rozkład jazdy na telefon komórkowy, http://www.mmpk.info/o_aplikacji,12,.html. 
28 myBus online – mobilna informacja pasaŜerska,  http://www.taran.com.pl/mybusonline/?pl/. 
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− w wersji online na elektronicznych tablicach informacyjnych, na przy-
stankach lub tzw. tablicach wirtualnych (odwzorowanych stanach tablic 
elektronicznych w przeglądarce www), 

− w wersji online w przeglądarkach www z interfejsem poprzez Goo-
gleMaps, 

− w wersji offline w przeglądarkach www z interfejsem poprzez klasycz-
ne strony HTML, 

− w wersji online w urządzeniach przenośnych obsługujących strony 
WAP, 

− w wersji online w urządzeniach przenośnych obsługiwanych przez sys-
tem Android.  

Wrocław udostępnił rozkłady jazdy w wersji mobilnej równieŜ poprzez 
wprowadzenie od lipca 2009 roku tabliczek z kodami 2D ułatwiającymi dostęp 
do aktualnych rozkładów jazdy z danego przystanku. Dzięki kodom pasaŜero-
wie mają łatwiejszy dostęp do stron www z aktualnymi rozkładami jazdy. Kod 
2D prowadzi do strony, która podaje w jednym miejscu informacje o najbliŜ-
szych odjazdach z danego przystanku pojazdu kaŜdej z obsługujących go linii. 
Wymienione odjazdy są uporządkowane od najwcześniejszego (od chwili wy-
świetlenia strony) do najpóźniejszego. Odjazdy posegregowane są według kie-
runków, a uŜytkownik nie musi się zastanawiać, według jakiego rozkładu (po-
wszedniego, wakacyjnego czy świątecznego) jeŜdŜą autobusy czy tramwaje 
w danym dniu. Do najwaŜniejszych cech takiego rozkładu zalicza się przede 
wszystkich jego aktualność29. Na rysunku 7 przedstawiono instrukcję wykorzy-
stania kodu D2. 

 
Rys. 7. Instrukcja wykorzystania kodu D2 

Źródło: Rozkłady jazdy w komórce, http://www.wroclaw.pl/rozklady_jazdy_w_komorce,1.dhtml. 

                                                 
29 Rozkłady jazdy w komórce, http://www.wroclaw.pl/rozklady_jazdy_w_komorce,1.dhtml 
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Podsumowanie 

Aby utrzymać swoją pozycję, firmy działające w warunkach konkurencji 
rynkowej (w tym takŜe podmioty świadczące usługi publicznego transportu 
zbiorowego) zmuszone są do ciągłego poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, 
zwłaszcza jeśli szczególną wagę przywiązują do wysokiej jakości obsługi klien-
ta. Działania podejmowane w tym zakresie związane są z wprowadzaniem róŜ-
nego typu rozwiązań opartych o technologie informatyczne, stwarzające klien-
towi lepsze moŜliwości korzystania z usług, jak równieŜ zwiększające dostęp-
ność do informacji związanych z tymi usługami. Wskazać tu naleŜy systemy  
i urządzenia ułatwiające korzystanie z komunikacji miejskiej, takie jak np. elek-
troniczne nośniki informacji oraz tablice informacyjne. Innowacyjnymi rozwią-
zaniami są takŜe systemy sprzedaŜy biletów, mobilne rozkłady jazdy środków 
transportowych itp. Rozwiązania te wdraŜają miasta róŜnej wielkości, starając 
się uatrakcyjnić komunikację zbiorową i podnieść jakość Ŝycia swoich miesz-
kańców. Właściwa identyfikacja potrzeb pasaŜera oraz szybkie i kompletne ich 
zaspokojenie, zapewnienie indywidualnego podejścia – to działania podejmo-
wane przez przedsiębiorstwa oferujące miejskie usługi transportowe, działania 
ukierunkowane na zacieśnienie relacji lojalnościowych i właściwą komunikację 
z pasaŜerami podróŜującymi ich pojazdami. 
 

MODERN INSTRUMENTS OF COMMUNICATION  
WITH PASSENGER IN PUBLIC TRANSPORT 

 
Summary 

 
Urban and regional public transport may be regarded as one of the most essential public 

tasks. This is due to the mass character of services offered, as well as the impact of the transport 
system on the conditions of life and the attractiveness of urban areas. Using IT tools and solutions 
the services can be better managed, their quality much improved and solutions helping passengers 
to use the services can be implemented – among others: the integration of transport, improved 
passenger information, and facilities related to the use of cards – electronic tickets. 

Keywords: urban public transport, urban cards, electronic tickets, passenger 

Translated by Barbara Kos 

 
 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 777       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 32       2013 
 
 
 
 
JOANNA KRAWIEC1 
JOANNA WYRWISZ2 
Politechnika Lubelska 
 
 
 
 

FACEBOOK.COM JAKO EFEKTYWNE NARZ ĘDZIE 
KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  

 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest ukazanie mediów społecznościowych jako instrumentu wykorzystywa-
nego w komunikacji marketingowej dóbr i usług. W szczególności zaprezentowane zostaną wy-
niki badań empirycznych w zakresie oceny zachowań internautów wobec komunikatów promo-
cyjnych docierających przez Facebook.com. UŜytkownicy serwisu Facebook są podatni na dialog 
z marką i działania firm w tym serwisie społecznościowym.  

Słowa kluczowe: Facebook, komunikacja marketingowa, marketing społecznościowy, media 
społecznościowe  

Wprowadzenie 

Znaczącą rolę w marketingu internetowym odgrywają obecnie media spo-
łecznościowe (social media). Szczególne zainteresowanie reklamodawców skie-
rowane jest w stronę serwisu społecznościowego Facebook.com. Wykorzysta-
nie wspomnianego serwisu w komunikacji marketingowej organizacji dostarcza 
wielu obiektywnych korzyści, które bezpośrednio przekładają się na efektyw-
ność tego narzędzia. Wśród podstawowych argumentów na rzecz mediów spo-
łecznościowych moŜna wskazać budowę internetowego wizerunku firmy, na-
wiązywanie dialogu z odbiorcami, a takŜe zaangaŜowanie klientów we wzajem-
ną relację z firmą. 

                                                 
1 Asiak90@interia.pl. 
2 j.wyrwisz@pollub.pl. 
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Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem Facebook.com 

Social Media Marketing (marketing społecznościowy) opiera się na komu-
nikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami poprzez wykorzystanie serwi-
sów społecznościowych, czyli specjalnych stron internetowych, których treści 
generowane są przez ich uŜytkowników. Główną cechą serwisów społeczno-
ściowych jest komunikacja3. Social media wpłynęły na zmianę sposobu kon-
sumpcji treści i komunikacji marki, firmy uzyskały moŜliwość odbierania in-
formacji zbiorczej od internautów, a dialog z nimi odbywa się w czasie rzeczy-
wistym4. 

MoŜna wyróŜnić 4 podstawowe kategorie stron społecznościowych5: 
– horyzontalne – nazywane najczęściej serwisami społecznościowymi, 

zazwyczaj mające najliczniejsze grono uŜytkowników, umoŜliwiające 
tworzenie profili, komunikację uŜytkowników, 

– wertykalne – skupiające osoby o podobnych zainteresowaniach, 
– lokalne – skupiające osoby z tego samego obszaru, 
– profesjonalne – przeznaczone do podtrzymywania biznesowych kontak-

tów i do celów zawodowych. 
Rozwój serwisów społecznościowych wynika z kluczowych aspektów spo-

łecznych zachowań: tendencji ludzi do wchodzenia w interakcje z innymi prak-
tycznie z kaŜdego powodu, tendencji do organizowania się w grupy i przyna-
leŜności do wielu grup w tym samym czasie, bez utraty poczucia niezaleŜności 
jednostki. Osoby, z którymi wchodzi się w interakcje, wpływają na sposób na-
szego zachowania. Ponadto ludzie mają skłonność do zachowywania się inaczej 
w grupach niŜ pojedynczo – oraz do wcielania się w róŜne role, w róŜnych 
miejscach i okresach swojego Ŝycia. W razie braku pewności, szukają pomocy 
u innych, a kaŜde ich działanie ma na celu korzyść własną. Kontakty społeczne 
przynoszą wielkie korzyści, których nie da się wyrazić finansowo6. To charakter 
ludzi i ich potrzeby wpłynęły na dynamiczny rozwój sieci społecznych w inter-
necie. 

Jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych jest Facebo-
ok.com. Powstał w 2004 roku jako serwis społecznościowy dla studentów 
kształcących się na amerykańskich uczelniach. Liczba jego uŜytkowników 

                                                 
3 A. Podlaski, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, 

Gliwice 2011, s. 7–8. 
4 J. Prószyński, Słodko-gorzki Facebook, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 4, s. 36–37. 
5 D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa, 2008, s. 103. 
6 J. Porter, Serwisy społecznościowe. Projektowanie, Helion, Gliwice 2009, s. 19. 



Facebook.com jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej 377

wzrastała szybko i dynamicznie7. Obecnie Facebook posiada ponad miliard 
uŜytkowników na całym świecie, których średnia wieku to 22 lata.8 Główną 
misją serwisu jest podtrzymywanie znajomości oraz zawieranie nowych. UŜyt-
kownicy mają moŜliwość dzielenia się ze swoimi znajomymi linkami, zdjęcia-
mi, treściami wideo. Po zalogowaniu do serwisu najistotniejszym elementem 
jest news feed, czyli szereg wpisów widocznych w zaleŜności od ustawionych 
przez uŜytkownika preferencji (chronologicznie lub pod względem popularno-
ści)9. UŜytkownicy śledzą działalność innych uŜytkowników, a takŜe widzą 
zmiany na kontach firm, marek, instytucji, których są fanami. Mają takŜe dostęp 
do natychmiastowej komunikacji z dostępnymi na czacie osobami. Drugą misją 
Facebooka jest umoŜliwienie uŜytkownikom wymiany i dzielenia się materia-
łami z internetu. Działania uŜytkowników mogą być publicznie komentowane 
przez innych. UŜytkownik staje się uczestnikiem stałego dialogu. 

Wśród ponad miliarda uŜytkowników Facebook.com kaŜda firma moŜe odna-
leźć swoją grupę docelową. Podstawowym narzędziem komunikacji marketingo-
wej jest fanpage, a poza nim: aplikacje, gry, reklama angaŜująca, grupy tema-
tyczne. Na fanpage gromadzeni są uŜytkownicy sieci. Firma ma moŜliwość pro-
wadzenia z nimi dialogu. Rozpoczynając prowadzenie fanpage, naleŜy zapoznać 
się z obowiązującym regulaminem, poniewaŜ strony stojące z nim w sprzeczności 
są od razu eliminowane10.  

Strona jest podstawowym narzędziem promowania firmy na Facebooku. 
Nie jest ona związana z Ŝadną konkretną osobą, lecz jej załoŜenie jest moŜliwe 
tylko przez indywidualnego uŜytkownika serwisu. Tworzenie fanpage naleŜy 
rozpocząć od sprecyzowania charakteru działalności firmy i podania nazwy 
strony. Wystarczy to do utworzenia zupełnie pustej strony. NaleŜy ją zapełnić 
treścią, ustawić zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, określić informacje o firmie, 
opis jej działalności11. 

Według oficjalnych danych Facebooka, średnia światowa skuteczność do-
cierania z komunikatem do fanów wynosi 16%. Pozyskanie odpowiedniej licz-
by fanów stanowi podstawę działań w serwisie. W dobie clutteringu, czyli 

                                                 
7 M. Wiśniewski, M. Dzikiewicz, Like it or not, czyli jak zostać marketerem lubiącym Facebo-

oka. Część 1, „Marketer+” 2011, nr 1, s. 72–73. 
8 Miliard aktywnych uŜytkowników facebooka – automatyczne Lajki i promocja postów za opła-

tą, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/facebook-miliard-uzytkownikow-automatycznie-lubi-
platna-promocja-wiadomosci.html (12.01.2012). 

9 M. Wiśniewski, M. Dzikiewicz, Like it or not…, s. 72–73. 
10 Ibidem, s. 73–74. 
11 Ł Suma, Facebook. Daj się poznać, Helion, Gliwice 2010, s. 181–184. 
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nadmiaru treści reklamowych, zdobycie uwagi odbiorców stanowi wyzwanie. 
Jako sposoby pozyskiwania fanów na Facebooku naleŜy wymienić12:  

– przygotowanie ciekawego profilu – moŜna osiągnąć to przez wykorzy-
stanie storytellingu (posty opowiadające historię) lub cover photo, czyli 
zdjęcia w tle, które zastąpiły opcję strony powitalnej, 

– publikowanie ciekawego kontentu – naleŜy świadomie podchodzić do 
publikowanych treści, aby maksymalizować algorytm, który decyduje 
o tym, komu wyświetlą się dane komunikaty; waŜnym czynnikiem jest 
charakter wirusowy postów, gdy uŜytkownik komentuje dany post – 
wyświetlany on jest jego znajomym; nazywane jest to zjawiskiem am-
plifikacji, czyli zwiększeniem organicznego zasięgu, 

– zaproszenie pracowników, znajomych, rodziny, 
– wykorzystywanie e-zasobów – przykładem tego jest korzystanie z bazy 

mailingowej, bloga, forum dyskusyjnego; naleŜy takŜe powiadomić do-
tychczasowych klientów firmy, szczególnie osoby zadowolone z oferty 
firmy, gdyŜ mogą się one stać ambasadorami marki, 

– promowanie offline, np. na billboardach, ulotkach, 
– wykorzystanie stopki mailowej – dodanie do stopki mailowej linku do 

profilu, 
– wykorzystanie wydarzeń – stworzenie jako osoba prywatna wydarzenia 

zapraszającego do zostania fanem strony firmy, 
– aktywność na innych stronach – przez udzielanie się na innych fanpages 

moŜna zwrócić uwagę uŜytkowników, 
– publikacja infografik i nośnych grafik – takie wpisy są bardziej dostrze-

galne na tablicy i pozytywnie wpływają na Edge Rank, 
– wykorzystywanie pytań – w serwis Facebooka wbudowano funkcjonal-

ność zadawania pytań , 
– dodanie na stronie www Social Plugin-u; zwiększa to popularność fan-

page’u, umoŜliwia konwersję osób odwiedzających stronę firmy na 
osoby, które odwiedzą fanpage i zostaną fanami, 

– udostępnianie ekskluzywnych materiałów; uŜytkownicy Facebooka lu-
bią być doceniani; moŜna to osiągnąć, np. przez ogłaszanie nowych 
promocji, 

– zapraszanie fanów do oznaczania siebie na publikowanych zdjęciach – 
słuŜy to angaŜowaniu odbiorców, 

                                                 
12 B. Rak, 21 sposobów na pozyskanie fanów w serwisie Facebook, „Marketer+” 2012, nr 3,  

s. 62–67. 
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– wykorzystanie konkursów zewnętrznych, 
– wykorzystanie konkursu w serwisie jako aplikacji, 
– wykorzystanie reklamy na Facebooku, 
– wykorzystanie kuponów promocyjnych – moŜna do tego uŜyć dodat-

kowej zakładki; kupony i rabaty silnie oddziałują na odbiorców, 
– pay with a tweet – udostępnianie wartościowych treści w zamian za 

udostępnienie informacji znajomym, 
– pozyskiwanie partnerów do działań – wykorzystanie cross promocji, 

czyli promocji z partnerami biznesowymi, co pomaga zwiększyć zasięg 
działań oraz ich koszt, 

– integracja z innymi kanałami – z kontami w innych serwisach typu You-
Tube, Pinterest, Tweeter, 

– wykorzystanie aplikacji. 
Podstawową formą reklamy są boksy emitowane w prawej kolumnie serwi-

su. Maksymalna długość tekstu to 135 znaków, moŜliwe jest takŜe wykorzysta-
nie grafiki. Facebook umoŜliwia targetowanie reklam pod względem kryteriów 
demograficznych (płeć, wiek, kraj i miejsce zamieszkania) i zainteresowań gru-
py docelowej. Boksy wyświetlane są na stronie głównej oraz podstronach Face-
booka. Na stronie głównej wyświetlane są standardowe reklamy (standard ads), 
angaŜujące (premium engagement ads), zdarzenia sponsorowane (sponsored 
stories), zaś na podstronach emitowane są reklamy tzw. marketplace ads, czyli 
reklama typu „like”, standardowa oraz część zdarzeń sponsorowanych. Reklama 
standardowa oznacza boks z grafiką i tekstem, który przenosi uŜytkownika na 
fanpage lub stronę reklamodawcy. Reklamy angaŜujące przekierowują do fan-
page’a. Poza informowaniem o produkcie, ekspozycji logotypu, reklamodawcy 
odwołują się teŜ do aktywności marki w serwisie i zachęcają do interakcji. Ze 
względu na typ interakcji moŜna wyróŜnić następujące formy reklamy angaŜu-
jącej13:  

a) like-boks – umoŜliwiający polubienie strony (z guzikiem „lubię to”); 
b) event-boks – przekierowujący do wydarzenia załoŜonego w serwisie; 
c) post – promujący stronę przez polecanie wpisu polubionego przez zna-

jomego uŜytkownika, który taką reklamę widzi; 
d) domain – dostarczający informacji o znajomych, którzy udostępnili link 

do zewnętrznego serwisu lub polubili treść na nim zamieszczoną; 

                                                 
13 M. Wiśniewski, M. Dzikiewicz, Like it or not, czyli jak zostać market erem lubiącym Face-

booka. Część II , „Marketer+” 2011, nr 3, s. 74–75. 
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e) check-in – wyświetlający informację o tym, którzy znajomi zameldowa-
li się w Facebook Places (usługa oznaczania, w którym miejscu znajdu-
je się aktualnie uŜytkownik) lub wyrazili chęć skorzystania z Facebook 
Deals (moŜliwość realizacji akcji sprzedaŜowych przez marki). 

Do narzędzi promocji firmy na Facebooku naleŜą takŜe aplikacje. Najczę-
ściej mają one charakter rozrywkowy i są to gry, quizy, zabawy. Aplikacje mo-
gą przybierać formę ankiet lub formularzy, mogą prezentować oferty marek lub 
udostępniać kupony zniŜkowe. Geolokalizowanie uŜytkowników pozwala na 
udostępnienie aplikacji, np. udostępniających lokalne informacje. Gdy uŜyt-
kownik skorzysta z aplikacji, jest to widoczne dla jego znajomych i stanowi 
dodatkową promocję dla marki, która daną aplikację udostępnia. Korzystanie  
z aplikacji najczęściej wymaga bycia fanem danego fanpage. Wirusowy charak-
ter aplikacji moŜna wzmocnić przez element rywalizacji, np. uŜytkownicy zdo-
bywają punkty i mogą porównać je z wynikami innych osób i swoich znajo-
mych14. 

Ocena moŜliwości wykorzystania Facebook.com w komunikacji marketin-
gowej – wyniki badań empirycznych 

Do oceny i identyfikacji zachowań internautów w odniesieniu do promocji 
marketingowej z wykorzystaniem Facebook.com zastosowano kwestionariusz 
ankiety. Badaniu poddanych zostało 100 osób przez osobiste wręczenie anoni-
mowej ankiety. Wiek grupy docelowej mieści się w przedziale od 19 do 26 lat. 
Ankieta przeprowadzona została w dniach 1.11.2012–11.11.2012. Badanie do-
tyczyło portalu społecznościowego Facebook.com. Budowa kwestionariusza 
umoŜliwiła początkowe rozróŜnienie respondentów: uŜytkowników serwisu 
i osób, które nie posiadają konta na Facebooku. Dzięki temu stało się jasne, jaki 
procent respondentów stanowią uŜytkownicy serwisu. Wyłącznie do nich adre-
sowano kolejne pytania kwestionariusza. W tabeli 1 przedstawiono charaktery-
stykę demograficzną respondentów. 

Tabela 1 

Charakterystyka demograficzna badanych 

Wyszczególnienie Dane metrykalne 

Płeć 
52% – kobiety 
48% – męŜczyźni 

Wiek 
1986 r. – 9 osób (6 kobiet i 3 męŜczyzn) 
1987 r. – 9 osób (5 kobiet i 4 męŜczyzn) 

                                                 
14 Ibidem, s. 76. 
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1988 r. – 14 osób (6 kobiet i 8 męŜczyzn) 
1989 r. – 16 osób (9 kobiet i 7 męŜczyzn) 
1990 r. – 23 osoby (11 kobiet i 12 męŜczyzn) 
1991 r. – 12 osób (6 kobiet i 6 męŜczyzn) 
1992 r. – 9 osób (4 kobiet i 5 męŜczyzn) 
1993 r. – 8 osób (5 kobiet i 3 męŜczyzn) 

Wykształcenie 
11% – zawodowe  
61% – średnie 
28% – wyŜsze 

Miejsce 
zamieszkania 

41% – miejscowość powyŜej 100 tys. mieszkańców 
4% – miejscowość powyŜej 50 tys. mieszkańców, a mniej 
niŜ 100 tys. 
32% – miejscowość powyŜej 15 tys. mieszkańców, 
a mniej niŜ 50 tys.  
16% – miejscowość do 15 tys. mieszkańców 
7% – wieś 

Sytuacja materialna 

3% – bardzo dobra  
34% – dobra  
47% – średnia  
12% – zła  
4% – bardzo zła  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Spośród 100 osób biorących udział w badaniu – 85 zadeklarowało posiada-
nie konta w serwisie Facebook.com (rys. 1). 

posiadam konto
85%

nie posiadam konta
15%

 
Rys. 1. Udział respondentów w posiadaniu konta w serwisie Facebook.com 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Kolejne pytania ankiety skierowane zostały do osób będących uŜytkowni-
kami serwisu Facebook.com. Na potrzeby kalkulacji wyników i formułowania 
wniosków przyjęto, Ŝe grupą docelową w tych pytaniach są tylko te osoby.  
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Z 85 osób posiadających konto w serwisie społecznościowym Facebook.com 
75 osób, czyli 88% respondentów, śledzi aktywność innych uŜytkowników 
(rys. 2). Około 52% ankietowanych (44 odpowiedzi) przyznaje, Ŝe pisze posty, 
wrzuca zdjęcia, dzieli się linkami na własnej tablicy. 32% respondentów określa 
się jako „bierny fan” róŜnych fanpages, zaś 6% jako „fan aktywnie udzielający 
się”. Z kolei 9,5% badanych zostaje „fanem firm” na Facebooku tylko ze 
względu na organizowane przez nie konkursy z nagrodami. 26 osób (30,6% 
respondentów) przyznaje, Ŝe za pośrednictwem Facebooka gra w gry dostępne 
w tym serwisie. 7 osób (8% ankietowanych) za pośrednictwem serwisu poszu-
kuje opinii o firmach. 2 osoby określiły swój typ uŜytkownika jako „inny”, do-
pisując przy tym, Ŝe posiadają konto na Facebook.com, ale z niego nie korzysta-
ją.  

2,35%

5,88%

8,24%

9,41%

30,59%

31,76%

51,76%

88,24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

inny

aktywnie udzielam się na fanpage’ach

poszukuję na fanpage’ach opinii                  
o firmach

zostaję fanem firm na Facebooku tylko ze 
względu na konkursy z nagrodami

gram w gry

jestem fanem róŜnych fanpage’ów, ale nie 
udzielam się na nich

piszę posty, wrzucam zdjęcia, dzielę się 
linkami na własnej tablicy

śledzę aktywność innych uŜytkowników

 
Rys. 2. Zachowania respondentów w serwisie Facebook.com  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Większość ankietowanych korzysta z Facebooka w celach czysto społecz-
nych. Respondenci najczęściej śledzą aktywność innych osób w serwisie, 
a w drugiej kolejności wykazują się aktywnością na własnej tablicy. Zdecydo-
wanie mniej osób zostaje fanami (najczęściej: biernymi) róŜnych fanpages. 
Jedynie niewielka grupa osób aktywnie udziela się na osi czasu róŜnych firm, 
stron itd. Wynika z tego, Ŝe pozyskanie aktywnie działającego fana jest rzeczą 
trudną, ale moŜliwą. Gdy uda się z sukcesem wejść w interakcję z uŜytkowni-
kami za pośrednictwem Facebook.com, stają się oni elementami promocji mar-
ketingowej, ich zaangaŜowanie przekłada się na dobry wizerunek marki, która 
interesuje się klientami. Respondenci przyznają, Ŝe do polubienia strony kon-
kretnej firmy moŜe zachęcić ich organizowany konkurs. Fani pozyskani w ten 
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sposób nie udzielają się na fanpage firmy, o ile nie wymaga tego regulamin 
konkursu. Aby wziąć udział w konkursie, muszą kliknąć „lubię to” na stronie 
określonego fanpage, czyli mają styczność z promowaną marką. Dzięki temu 
mogą dowiedzieć się o jej istnieniu lub moŜe się to przekładać na większą spon-
taniczną świadomość marki, co zwiększa szanse jej wybrania. Nie wiedząc  
o istnieniu firmy, nie skorzysta się z jej oferty. Ponadto część z osób, która zo-
stała fanami fanpage ze względu na organizowany przez daną firmę konkurs, 
moŜe okazać się fanami aktywnymi.  

29% respondentów przyznaje się do grania w gry za pośrednictwem Face-
booka. Wynika z tego, Ŝe wykorzystanie gry jako formy promocji w tym serwi-
sie społecznościowym, zaproponowanie uŜytkownikom czegoś, co lubią, moŜe 
wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy i moŜe przyciągnąć fanów do fanpage. 
Pomimo Ŝe niewielka liczba osób poszukuje na fanpage opinii o firmach, pro-
ponowane jest umoŜliwienie internautom wyraŜanie swojej opinii o firmie.  

Wyniki badania dostarczają odpowiedzi na pytanie, co motywuje respon-
dentów do zostania fanem danego fanpage. KaŜdy z zaproponowanych czynni-
ków mógł otrzymać od 85 do 380 punktów. Ranking czynników i rozkłady 
głosów przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 

Ranking czynników zachęcających do zostania fanem danego fanpage 

Ranga 
Czynnik 

1 2 3 4 

Suma rang przy-
dzielonych przez 
85 osób dla kaŜ-
dego czynnika 

Ranking 

MoŜliwość wzięcia udziału w kon-
kursie z nagrodami 

22 12 22 29 228 2 

MoŜliwość dowiadywania się o aktu-
alnych promocjach, ofercie, skorzy-
stania ze specjalnych ofert skierowa-
nych do fanów itp. 

15 5 17 48 268 1 

Ciekawe posty 21 26 18 20 207 4 

Sympatia do danej firmy i chęć zo-
stania jej fanem 

24 19 19 23 214 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Respondenci jako najistotniejszy czynnik skłaniający do zostania fanem da-
nego fanpage wymieniają moŜliwość dowiadywania się o aktualnych promo-
cjach, ofercie, skorzystania ze specjalnych ofert skierowanych do fanów. Na 
drugim miejscu wskazują moŜliwość wzięcia udziału w konkursie z nagrodami. 
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Mniej liczy się dla nich sympatia do danej firmy, zaś najmniej przyciągają ich 
ciekawe posty. Wynika z tego, Ŝe sama sympatia do firmy nie jest tak motywu-
jącym czynnikiem jak organizowany przez firmę konkurs lub fakt, Ŝe firma daje 
swoim fanom promocyjne oferty. Wynika z tego, Ŝe w komunikacji marketin-
gowej w internecie warto skupić się na dodatkowych sposobach przyciągnięcia 
ludzi do fanpage firmy. 

Badani zostali zapytani, jak określają wpływ obecności firmy na Facebo-
ok.com na jej postrzeganie (rys. 3). Najwięcej – bo 53% respondentów – uwaŜa, 
Ŝe posiadanie przez firmę fanpage wpływa na zwiększenie jej wiarygodności, 
a 17% osób twierdzi nawet, iŜ firma, której nie ma na Facebooku, nie istnieje. 
Dla 28% nie ma to znaczenia, zaś dla 2% respondentów ma negatywne znacze-
nie. Otrzymane wyniki podkreślają, Ŝe w obecnych czasach media społeczno-
ściowe odgrywają coraz większą rolę w komunikacji z potencjalnymi klientami. 
Obecność firmy na Facebooku jest przez niektórych niemalŜe wymagana. Ko-
munikacja marketingowa z odbiorcami za pomocą tego serwisu stała się stan-
dardem dla ponad połowy respondentów.  

firma, której nie ma na 
tym portalu, nie istnieje

17%

firma z zadbanym 
fanpage'em wydaje mi 

się bardziej wiarygodna
53%

nie ma to dla mnie 
znaczenia

28%

ma to dla mnie 
znaczenie negatywne

2%

 
Rys. 3. Postrzeganie obecności firmy na Facebook.com przez respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Kolejne pytanie (rys. 4) miało na celu zweryfikowanie, jaka część osób ko-
rzystających z portalu społecznościowego Facebook.com klika w linki sponso-
rowane wyświetlane podczas korzystania z serwisu. Zdecydowana większość – 
bo aŜ 82% respondentów – deklaruje, Ŝe nie klika w linki sponsorowane, a je-
dynie 7% przyznaje się do tego. 11% ankietowanych nawet nie wie, czym są 
linki sponsorowane. Odpowiedzi badanych wyraźnie wskazują, Ŝe linki sponso-
rowane mają niewielką skuteczność w promowaniu fanpages firm.  
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tak
7%

nie
82%

nie wiedziałem/nie 
wiedziałam                    

o istnieniu takich 
linków
11%

 
Rys. 4. Czy respondenci wiedzą, czym są linki sponsorowane na Facebooku, czy w nie klikają? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Na 6 osób, które klikają w linki sponsorowane na Facebook.com, 2 osoby 
są zainteresowane ofertą danej firmy, 1 osoba – informacją o konkursie, zaś 3 
osoby robią to wyłącznie przez przypadek (rys. 5). Świadczy to o mniejszym 
znaczeniu linków sponsorowanych w promowaniu fanpage firmy, połowa osób, 
które w nie klika, robi to przypadkowo. Wskazuje to na niewielką przydatność 
takiej formy promocji, co – przy znacznie większym koszcie niŜ w przypadku 
reklamy w Google AdWords – czyni reklamę w linkach sponsorowanych na 
Facebooku nieatrakcyjną i nieopłacalną. 

informacja                       
o konkursie

17%

jestem 
zainteresowany/a 
ofertą danej firmy

33%

klikam przez 
przypadek

50%

 
Rys. 5. Zachęty respondentów do klikania w linki sponsorowane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Przeprowadzone badanie pozwoliło uzyskać informację na temat tego, jaka 
część uŜytkowników Facebook.com bierze udział w konkursach organizowa-
nych na fanpage firm (rys. 6). Przyznaje się do tego 21 badanych (25%).  

biorę udział
25%

nie biorę udziału
75%

 

Rys. 6. Udział respondentów w konkursach za pośrednictwem Facebook.com 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Kolejne pytania skierowano do osób, które biorą udział w konkursach za 
pośrednictwem Facebooka. Jest to grupa 21 osób. Na potrzeby kalkulacji wyni-
ków i formułowania wniosków przyjmuje się, Ŝe grupą docelową w tych pyta-
niach są tylko te osoby. Z badania uzyskano informacje o preferencjach uŜyt-
kowników dotyczących typu konkursów organizowanych na Facebook.com 
(rys. 7).  

mało wymagające 
konkursy z nagrodami 

gwarantowanymi
57%

konkursy wymagające 
szczęścia – niezaleŜne 

od stopnia 
zaangaŜowania 
uŜytkownika

29%

konkursy wymagające 
zaangaŜowania               

i większego wysiłku,            
z małą liczbą nagród           
o większej wartości

14%

 

Rys. 7. Typy konkursów preferowane przez uŜytkowników Facebook.com 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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57% respondentów posiadających konto w serwisie Facebook.com i biorą-
cych udział w konkursach preferuje konkursy mało wymagające, z nagrodami 
gwarantowanymi. 24% ankietowanych woli konkursy opierające się na szczę-
ściu, niezaleŜne od stopnia zaangaŜowania. Konkursy wymagające więcej wy-
siłku od uczestnika z mniejszą liczbą nagród o większej wartości preferuje je-
dynie 9,5% ankietowanych. Na podstawie tych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe 
typem konkursu najbardziej przyciągającym uŜytkowników Facebooka jest 
konkurs z nagrodami gwarantowanymi.  

Z kolei formą konkursu najbardziej lubianą przez respondentów jest wymy-
ślenie nazwy/hasła reklamowego. Ta odpowiedź została wskazana przez 62%. 
Niewiele mniej ankietowanych (57%) wskazało konkurs polegający na udziele-
niu prawidłowej odpowiedzi na pytanie, zaś 48% ankietowanych wskazało 
aplikacje z grami. Te 3 formy konkursu są nielubiane przez 2 osoby. Jako kon-
kursy mniej lubiane przez badanych wskazane zostały kolejno: konkursy pole-
gające na zebraniu jak największej liczby fanów dla jakiegoś fanpage (15 osób), 
projektowanie elementu graficznego (14 osób), konkursy fotograficzne/wideo 
(10 osób). Konkursy z wiedzy na jakiś temat są tak samo lubiane, jak i nielu-
biane (tab. 3).  

Tabela 3 

Ranking form konkursów preferowanych przez respondentów 

Forma konkursu 
Lubię taką 

formę 
konkursu 

Taka forma 
konkursu jest 
mi obojętna  

Nie lubię takiej formy 
konkursu i nie wziął-

bym/wzięłabym udziału 
w takim konkursie 

Aplikacje z grami 10 9 2 
Konkursy fotograficzne /wideo 3 8 10 
Konkursy polegające na zebra-
niu jak największej liczby fa-
nów, np. przez udostępnienie 
znajomym na tablicy 

1 5 15 

Konkursy z wiedzy na jakiś 
temat 

7 7 7 

Konkurs polegający na wymy-
ślenie najlepszej nazwy/hasła 
reklamowego 

13 6 2 

Konkurs polegający na zapro-
jektowaniu jakiegoś elementu 
graficznego 

3 4 14 

Konkurs polegający na prawi-
dłowej odpowiedzi na pytanie 

12 7 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Podsumowanie 

UŜytkownicy internetu są adresatami bardzo wielu róŜnorodnych przeka-
zów promocyjnych, z których tylko niewiele jest w stanie przyciągnąć ich uwa-
gę i wzbudzić zainteresowanie. W tym kontekście media społecznościowe, tak-
Ŝe Facebook.com, stają się waŜnym narzędziem komunikacji marketingowej, 
które umoŜliwia trafne dotarcie z reklamą do wybranego odbiorcy. UŜytkowni-
cy portalu społecznościowego efektywnie reagują na taką formę promocji. Są 
aktywnymi fanami marek i firm, angaŜują się w konkursy. DuŜa część z nich 
poszukuje tu opinii o firmach, a obecność firm na Facebook.com pozytywnie 
wpływa na ich wizerunek.  
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The aim of the paper is presenting social media as effective instruments in marketing com-
munication of products and services. In particular, the results of empirical research are presented, 
concerning the behavior of internet users towards the promotion messages sent via Face-
book.com. Users of Facebook are receptive to dialogue with brand and promotion actions of the 
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NAZWISKO JAKO MARKA NA PRZYKŁADZIE  
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy rodzaju luksusowych marek mody, których nazwa jest jednocześnie znanym 
nazwiskiem kreatora. Poglądy autora oparte są na analizie przykładów zaczerpniętych z rynku 
mody oraz na wynikach badań własnych. Jednym z najistotniejszych składników marki jest jej 
nazwa. Jest ona tym dla produktów i firm, czym imiona oraz nazwiska dla ludzi, pozwala konsu-
mentom na odróŜnianie ofert rynkowych. Wśród składowych elementów efektywnej symboliki 
(stosowanej przy konstruowaniu marki) jest parametr, który naleŜy do najwaŜniejszych w budo-
waniu marki: nazwisko – samo w sobie będące marką. Obie omawiane marki, Kenzo i Versace, 
wykorzystują w swych produktach symbole kultury, z której wywodzą się ich twórcy; elementy te 
przyjmują nowe formy i są obecnie utoŜsamiane z nazwiskami dwóch wielkich projektantów. 

Słowa kluczowe: marka, nazwisko, wizerunek marki, rynek mody, projektant 

Wprowadzenie 

W artykule skupiono się na zagadnieniach dotyczących luksusowych marek 
mody, których nazwa jest jednocześnie znanym nazwiskiem kreatora. Zaprezen-
towano w nim przykłady z tego rynku oraz wyniki badań własnych. W przy-
padku korzystania ze słynnego nazwiska ściśle związanego ze światem mody, 
jak Kenzo i Versace, określenie docelowej grupy konsumentów, do których 
oferta na rynku będzie adresowana, jest zadaniem wymagającym więcej subtel-
ności i pieczołowitości w kreowaniu wizerunku – niŜ w przypadku innych, 
mniej charakterystycznych marek. 

                                                 
1 barbara.mroz-gorgon@ue.wroc.pl. 
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Celem artykułu jest ukazanie moŜliwości wykorzystania znanego nazwiska 
jako marki luksusowych produktów mody oraz próba weryfikacji tezy posta-
wionej przez autorkę, Ŝe korzystanie z tego typu brandingu wraz z odpowiednią 
strategią moŜe stanowić doskonałą formę promocji danego kraju oraz dodatko-
wo wzmacniać image marki w umysłach konsumentów. Wnioski przedstawione 
w artykule są oparte na przeglądzie literatury, studium przypadku i wynikach 
badania własnego autorki o charakterze pierwotnym, którego celem była próba 
identyfikacji rozpoznawalności marek Kenzo i Versace oraz łączenia ich wize-
runku z krajem pochodzenie danego artysty. 

Marka i jej znaczenie 

Marka jest pojęciem bardzo szerokim, a liczba jej definicji występujących 
w literaturze przedmiotu świadczy o tym najlepiej. Zajmują się nią nie tylko 
badacze. Termin ten pojawia się zarówno w literaturze specjalistycznej: marke-
tingowej i handlowej, jak i w słowniku kaŜdego konsumenta na świecie, nieza-
leŜnie od szerokości geograficznej. W efekcie takiej popularyzacji, wspomniany 
termin uŜywany jest przez większą część nabywców w sposób intuicyjny. Mi-
mo braku specjalistycznej wiedzy, konsumenci potrafią instynktownie określić, 
czym jest marka.  

Wraz z postępem cywilizacyjnym i zmieniającymi się coraz szybciej wa-
runkami otoczenia oraz w miarę wzrostu potrzeb nabywców, termin „marka” 
ewoluował i ulegał poszerzaniu. Marka to nazwa, znak, symbol, wzór lub kom-
binacja tych elementów; nadawana jest przez sprzedawcę lub grupę sprzedaw-
ców w celu identyfikacji dobra lub usługi oraz ich wyróŜnienia na tle produk-
tów konkurencyjnych. Marka identyfikuje więc produkt, a takŜe jego producen-
ta lub dostawcę2. W ujęciu ogólnym marka stanowi niepowtarzalną jednostkę, 
rodzaj skrótu, za pomocą którego ludzie oceniają, jak dana firma działa, co pro-
dukuje, oferuje i sprzedaje. Dobrze pomyślana i rozwinięta marka to dynamicz-
ny obraz w umysłach klientów. Silna marka tworzy zatem dla siebie rodzaj 
quasi-monopolu3. 

Markę moŜna równieŜ określić jako „produkt, który zapewnia korzyści 
funkcjonalne plus wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarcza-

                                                 
2 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 626. 
3 J. Barlow, P. Stewart, Markowa obsługa klientów. Nowe źródło przewagi nad konkurencją, 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 16. 
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jącym stopniu, by dokonać zakupu”4 oraz jako „produkt posiadający pewne 
cechy, które pozwalają na odróŜnienie go od innych produktów naleŜących do 
tej samej kategorii, czyli zaspokajających tę samą potrzebę; róŜnice te mogą być 
rzeczywiste, bądź symboliczne5. Marka to nazwa i symbol kojarzone ze znanym 
i budzącym zaufanie doświadczeniem, które trafia zarówno do głowy, jak i do 
serca6. Jest opracowana w celu ścisłego oznaczenia produktu i jego odróŜnienia 
od oferty konkurentów7. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe przytoczone definicje róŜnią się między sobą zakre-
sem oraz ukazują markę w kilku ujęciach. Niektóre ujmują markę szerzej, inne 
zawęŜają jej znaczenie. Marka najczęściej jest traktowana jako wyróŜnik pro-
duktu i waŜny, jeśli nie najwaŜniejszy element przewagi konkurencyjnej. Takie 
wyróŜnienie w świadomości konsumentów (zróŜnicowanie produktu) jest, obok 
przywództwa kosztowego, strategią osiągania przewagi konkurencyjnej. Warto 
zauwaŜyć, Ŝe strategia dyferencjacji przez wielu badaczy jest polecana w odnie-
sieniu do produktów podatnych na zróŜnicowanie, a więc heterogenicznych, 
natomiast strategia przywództwa kosztowego pojawia się najczęściej w przy-
padku dóbr homogenicznych, a więc takich, które wykazują niewielką szansę 
zróŜnicowania lub wręcz brak takiej moŜliwości (tzw. strategia commodity).  

Rzeczywistość rynkowa pokazuje jednak, Ŝe nawet homogeniczne produkty 
mają moŜliwość zaistnienia w umysłach konsumentów, jako jedyne w swoim 
rodzaju, oraz wygrania walki konkurencyjnej, a wszystko to dzięki wykreowa-
niu unikatowej marki. „Budowanie marki obejmuje wiele elementów, które 
razem wywierają całościowe wraŜenie: produkt sam w sobie, nadruk na opako-
waniu i ekspozycja, nazwa produktu, sposób przedstawiania korzyści z nabycia 
produktu, a takŜe reklama, promocja. Marka obejmuje cechy fizyczne (smak 
i zapach), estetyczne (wygląd), elementy racjonalne (stosunek jakości do ceny, 
uŜyteczność) oraz elementy emocjonalne”8.  

Świadomość marki to zdolność rozpoznania przez nabywcę, do jakiej kate-
gorii produktów dana marka naleŜy, oraz umiejętność jej identyfikacji. Jak po-
daje R. Kozielski, wyróŜnia się dwa rodzaje świadomości marki: świadomość 
spontaniczną (brand recall, spontaneuous brand awareness, unaided brand 

                                                 
4 J.P. Jones, What’s  in name? Advertising and the concept of brands, Lexington 1986, s. 29, 

za: J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
5 K.L. Keller, Strategic brand management, Prentice Hall, New Jersey 1998, s. 4. 
6 D. Taylor, Wizja marki. Jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy?, Wolters 

Kluwer business, Warszawa 2010, s. 95. 
7 H. Mruk, Zarządzanie marką, WyŜsza Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań 2002, s. 15. 
8 A. Moi, Marketing i public relations w małej firmie, Helion, Gliwice 2009, s. 55. 
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awareness) i wspomaganą (brand recognition)9. Świadomość spontaniczna 
informuje, jaki procent respondentów danej populacji wymienił spontanicznie 
markę X zapytany o daną kategorię produktową. „Znany nam współczesny 
proces budowania świadomości marki jest sztuką zaszczepiania i komunikowa-
nia wartości i charakteru firmy lub organizacji poprzez powiązanie z jej logo. 
Psychologia nazywa to powiązaniem symbolicznym i uwaŜa za fundamentalny 
proces uczenia się”10. Budowanie świadomości marki jest sztuką, której reguły 
zmieniają się w szybkim tempie, dlatego wskazany jest ciągły rozwój oraz 
otwarcie na poszerzanie, pogłębianie, a czasem nawet zmiana toku myślenia  
w tym zakresie.  

RozwaŜając istotę marki, warto przybliŜyć istotne pojęcia z nią związane, 
czyli: toŜsamość marki oraz wizerunek marki. „ToŜsamość marki oznacza wizję 
potencjalnego odbioru marki przez konsumenta albo – inaczej mówiąc – poŜą-
dany sposób jej postrzegania, kreowany przez sponsora marki. MoŜna by ją teŜ 
określić jako pewien kompleksowy komunikat o marce, wysyłany przez sprze-
dawcę do potencjalnych odbiorców za pośrednictwem wszystkich marketingo-
wych narzędzi”11. Jest to zatem pewna wyeksponowana odmienność danej mar-
ki, obraz jej wyjątkowości, który świadczy o jej wartości. „Zadaniem toŜsamo-
ści jest określić znaczenie, zamiar i powołanie marki”12. Określona toŜsamość 
marki nadaje kierunek zarządzaniu nią w czasie. Warto podkreślić, Ŝe „nazwa 
marketingowa stanowi najwaŜniejszy znak wyróŜniający, a jednocześnie współ-
tworzący markę produktu. Jest ona równieŜ głównym elementem szeroko poj-
mowanej toŜsamości marki (corporate identity, CI)”13. Jak stwierdza M. Géral-
dine, toŜsamość konkretyzuje się tylko wtedy, kiedy cała organizacja przekłada 
ją na działanie14.  

Wizerunkiem marki jest natomiast zbiór odczuć związanych z odbiorem 
marki przez jej nabywców. W literaturze często moŜna odnaleźć opinie, według 
których wizerunek marki jest swoistym mentalnym odzwierciedleniem lub 
wręcz ogółem związanych z marką skojarzeń, które pozwalają odróŜnić ją od 
produktów analogicznych. Choć analogie, jak stwierdza J. Altkorn15, odnoszą 
się najczęściej do cech funkcjonalnych, nie jest to słuszne. Związane z marką 
                                                 

9 Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski,Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 260. 
10 Ph. Ross, Branding, http://www.business-specialties.com/branding2.html. 
11 J. Altkorn, Strategia marki…, s. 39. 
12 J.Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 25. 
13 M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 38. 
14 M. Géraldine, Au coeur de la marque. Les clés du management de la marquee, Dunod, ParyŜ 

2009, s. 52. 
15 J. Altkorn, Strategia marki…, s. 38. 
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skojarzenia i przekonania dotyczą bowiem cech nie tylko materialnych, lecz 
takŜe wirtualnych. Takie stwierdzenia, jak: marka „elegancka”, „tradycyjna”, 
„szwajcarska” – mieszczą w sobie, oprócz korzyści i atrybutów materialnych, 
równieŜ cały kompleks względnie trwałych wyobraŜeń o wartościach społecz-
nych oraz psychicznych, które kojarzą się z jej uŜytkowaniem. Wizerunek mar-
ki wynika z jej odbioru oraz toŜsamości świadomości konsumenta. „Ojciec 
reklamy, Earnest Elmo Calkins jako pierwszy zasugerował, Ŝe w produktach 
zawarte są ideały osób je kupujących. Odzwierciedlają one aspiracje danych 
osób, ich rodzin oraz ich pozycji społecznych”16.  

Jednym z najistotniejszych składników marki jest jej nazwa, „która moŜe 
być wymawiana; obejmuje litery cyfry, słowa i ich kombinacje. Jest ona tym 
dla produktów i firm, czym imiona oraz nazwiska dla ludzi. Pozwala konsu-
mentom identyfikować i porównywać oferty określonych sprzedawców, uzna-
jąc je za lepsze, gorsze, lub po prostu podobne do innych”17. „Elementami wi-
zualnymi marki są symbole, znaki graficzne zapisane z specyficzny sposób, 
z uŜyciem określonych kolorów, bądź charakterystycznej czcionki”18. Znaki, 
kolory, jak równieŜ czcionka i jej wielkość mogą mieć ogromny wpływ na spo-
sób odbioru marki; odpowiednio dobrane mogą wzmacniać oddziaływanie 
przekazu marki oraz wywierać na konsumentach wraŜenie unikatowości i pozo-
stać przez to pamiętane na zawsze. Według K. Szydzińskiej, na symbol, czyli 
wizualny element marki, składają się trzy kluczowe elementy19: 

– typografia, a więc krój czcionki (logotyp), 
– elementy graficzne, 

– kolorystyka. 
Kolejnym istotnym elementem pojawiającym się w definicjach marki jest 

produkt. „Produkt to wszystko to, co moŜe zostać zaoferowane na rynku w celu 
zaspokojenia jakiejś potrzeby”20. Mając na uwadze piramidę potrzeb opisaną 
przez Maslowa, zwłaszcza w kontekście znanych na całym świecie marek, na-
suwa się pytanie, które z potrzeb zaspokajane są przez sam produkt, a które 
przez określoną markę? Oczywistym jest fakt, Ŝe potrzebę odziania się w ubiór 
moŜe zaspokoić kaŜda odzieŜ dobrana odpowiednio do warunków pogodowych, 

                                                 
16 J. Barlow, P. Stewart, Markowa obsługa…, s. 38. 
17 Ibidem, s. 89. 
18 H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 61. 
19 K. Szydzińska, Powstaje symbol, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 6. 
20 Ph. Kotler, Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2005, s. 409. 
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ale nie kaŜda dostarczy takiego poczucia prestiŜu i wyjątkowości, jakie dostar-

czy np. strój marki Prada. 
W hierarchii identyfikacji produktu moŜna wyróŜnić cztery podstawowe 

elementy: kolor, formę, nazwę i liczbę, jednakŜe to właśnie nazwa jest elemen-
tem szczególnie istotnym, bowiem, zwłaszcza w dobie internetu, to, co nie po-
siada swej nazwy, w zasadzie nie istnieje lub nie jest zauwaŜane przez konsu-
mentów. Dziś, w świecie globalnego rynku i przyświecającej wszystkim idei 
born global, przy tworzeniu strategii powstającej firmy menedŜerowie nie mogą 
pozwalać sobie na nieprzemyślane nazewnictwo. Nazwa powinna być czytelna 

w kaŜdym języku i łatwa do wymówienia. 

Nazwisko jako marka 

Wśród składowych elementów efektywnej symboliki (stosowanej przy kon-
struowaniu marki) jest parametr, który naleŜy do najwaŜniejszych w budowaniu 
marki: nazwisko – samo w sobie będące marką. Decydując się na przyjęcie 
takiej specyficznej nazwy marki, kadra kierownicza danej firmy musi podjąć 
decyzję o sposobie jej graficznego zaprezentowania. Istnieją dwie moŜliwości: 
albo w formie indywidualnego logotypu powstałego na bazie jednej z istnieją-
cych typografii (jako przykład moŜna wymienić Versace i Kenzo), albo jako 
absolutnie indywidualnego lub wystylizowanego podpisu sugerującego auten-

tyczność, np. Guerlain, Cardin. 
NiezaleŜnie czy uŜyte nazwiska będą funkcjonowały w zapisie logotypu czy 

sygnatury, posiadają one tę przewagę nad markami nie–nazwiskami, Ŝe wyraź-
nie wskazują na pewien zespół wartości tworzących ich reputację: tradycję, 
know-how, wizję geniusza, charyzmę i często równieŜ po prostu twarz, parametr 
niezwykle waŜny w przypadku lansowania np. produktów kosmetycznych (vide 
sygnatury Sabatini, Cambell, Szapołowskiej). W przypadku marek–nazwisk 
kontekst indywidualnego wkładu osoby w budowę marki stawiany jest na 
pierwszym miejscu, przynajmniej w pierwszej fazie Ŝycia marki. Od momentu 
nabycia nazwiska przez banki, fundusze, giełdowych inwestorów itp., czas na-
zwiska jest w zasadzie policzony. Zdecydowanie bardziej postrzegane zaczyna 
być ono jako instytucja niŜ osoba; jako firma, a nie jako człowiek. Na uwagę 
zasługuje fakt, Ŝe łatwiej utoŜsamić markę z osobą i niepowtarzalną „aureolą” 
składającą się na jej osobowość, niŜ utworzyć tę aureolę wokół nowej nazwy 
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i marki21. Warunkiem jest jednak to, Ŝe przedsiębiorstwo dba o jakość oferowa-
nych produktów, a w budowaniu strategii marki wykorzysta skojarzenia z zwią-
zane z danym nazwiskiem (np. kulturowe), wtedy taka marka moŜe stać się 

symbolem dla konsumentów, jak to miało miejsce w przypadku marki Versace. 
Istnieje wiele strategii i sposobów rynkowego pozycjonowania marki. Nie 

wszystkie jednak nadają się do zastosowania na rynku globalnym. W literaturze 
wymienia się od siedmiu do dziesięciu strategii (sposobów) pozycjonowania 
marki. Markę moŜna pozycjonować, odwołując się do znanej osobistości 
(gwiazdy) ze świata sportu, kultury, polityki, rozrywki. Taką osobę nazywa się 
ambasadorem marki. Wychodzi się z załoŜenia, Ŝe cechy i opinie o tej osobie 
„przejdą” na markę. W związku z tym bardzo duŜe znaczenie ma właściwy 
wybór kandydata na ambasadora, zwłaszcza na skalę międzynarodową. Musi to 
być przede wszystkim osoba powszechnie znana i pozytywnie kojarzona. Naj-
częściej wykorzystywanymi postaciami są sławni sportowcy (np. M. Jordan, 
Z. Zidane, D. Beckham), modelki (C. Schiffer, N. Campbell), piosenkarki 
(C. Dion, Madonna). Ryzyko polega na tym, Ŝe kiedy wybrana osoba z jakichś 
powodów utraci swoją reputację, negatywne skojarzenia przechodzą teŜ na 
markę. Poza tym kariera gwiazd, zwłaszcza sportowców i modelek 
(z nielicznymi wyjątkami), nie trwa zbyt długo, dlatego ta strategia nie zapew-
nia raczej długofalowych efektów22. W przypadku marek–nazwisk znanych 
projektantów, jak Ford, Kenzo, Versace czy Lagerfeld, którzy sami stali się 
celebrytami współczesnego świata, jest to w pewnym sensie perpetuum mobile; 
klienci bowiem nie tylko chcą nosić stroje, które noszą inne znane gwiazdy kina 
czy sportu, ale równieŜ – poprzez legendę samego kreatora mody – noszenie 
takiego markowego ubrania staje się dla nich moŜliwością obcowania ze świa-

tem znanym z gazet i telewizji. 
Obie wybrane marki, Kenzo i Versace, wykorzystują w swych produktach 

symbole kultury, z której wywodzą się ich twórcy. Obecnie są takŜe utoŜsamia-

ne z nazwiskami tych dwóch wielkich projektantów. 

Marka Kenzo 

Dom mody Kenzo został załoŜony w ParyŜu w 1970 roku przez Takadę 
Kenzo. Kenzo (ur. w Himeiji, w Japonii) początkowo zajmował się projektowa-

                                                 
21 M. Nowoszewski, Symbol doskonały: Markowe nazwisko, http://www.epr.pl/symbol-

doskonaly-markowe-nazwisko,marka,1004,1.html (24.04.2013). 
22 D. Szwajca, Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – moŜliwości i ograniczenia, „Eko-

nomia i Zarządzanie” 2009, Vol. 1, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, s. 51–52. 
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niem lalek i studiował na uniwersytecie Kobe. Studia przerwał i rozpoczął na-
ukę w Bunka Fashion College na kierunku projektowania ubrań (gdy tylko po-
zwolono na to męŜczyznom). W 1960 roku zdobył swoją pierwszą prestiŜową 
nagrodę (Soen) i rozpoczął pracę dla domu towarowego Sanai. W 1964 roku 
Kenzo pojechał do ParyŜa, gdzie po siedmiu latach otworzył własny butik pod 
nazwą Jungle Jap. Takada tworzył kreacje pełne Ŝywych kolorów i z nieprze-
ciętnych materiałów. Te elementy stały się znakiem rozpoznawczym jego domu 
mody na wiele lat. Projektując swoje ubrania, Kenzo wzorował się na wielu 
kulturach, ale głównie na rodzimej23.  

Styl Kenzo zaskoczył świat mody swą oryginalnością i obnoszeniem się 
z kulturą japońską. OdwaŜne paski, motywy kwiatowe, geometryczne i folklo-
rystyczne wzory były uznawane za podpis projektanta, a magazyny modowe 
nadały mu przydomek „Jap wrap” („Japoński okład”)24. 

Po sukcesie w 1970 roku rozpoczął serię nowych kolekcji dla męŜczyzn, 
kobiet i dzieci. Od 1988 roku był twórcą jednych z najbardziej przełomowych 
zapachów ostatnich dziesięcioleci – Kenzo Parfums. W 1993 roku marka Kenzo 
dołączyła do grupy kapitałowej LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton). 
W 1999 roku Takada Kenzo postanowił opuścić markę Kenzo i wyruszyć  
w nową zawodową podróŜ.  

Rok 2000, w którym obchodzono trzydziestą rocznicę marki, był jednocze-
śnie momentem stworzenia nowego zapachu: Flower by Kenzo, który szybko 
stał się klasykiem w świecie perfum. Kenzo Parfums wyraŜają oryginalne war-
tości marki: przywiązanie do natury, poezji, mieszanie Wschodu z Zachodem  
i zabawne nieraz zestawianie kontrastów. Elementy te wraz z duchem marki 
obecne są we wszystkich formach –  zarówno w kreacji zapachowej, jak i na 
opakowaniu. W 2001 roku wprowadzono na rynek linię kosmetyków do pielę-
gnacji skóry, Kenzoki. Linię produktów zbudowano na bazie czterech azjatyc-
kich roślin (ryŜu, kwiatu imbiru, liścia bambusowego i białego lotosu).  

W swej misji firma deklaruje, Ŝe marka Kenzo zawsze tworzy z myślą 
o wielokulturowości świata, nie zapominając przy tym o swych korzeniach, 
a projekty kreowane  są w oparciu o „wartości Ŝycia, energii i głęboko zakorze-
nionej równowagi”25. Projekty Kenzo nawiązują do japońskiej tradycji, czego 
najlepszym przykładem są perfumy Flower by Kenzo , których butelka przywo-

                                                 
23 http://www.e-vive.pl/ ( 28.04.2013) 
24 Kenzo: it takes two to make a brand go right, http://www.independent.co.uk/life-

style/fashion/features/kenzo-it-takes-two-to-make-a-brand-go-right-8555526.html (24.04.2013). 
25 O Kenzo, http://www.kenzousa.com/o-Kenzo (24.04.2013). 
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dzi na myśl samurajski miecz – Wakizashi, a widoczne na opakowaniu biel 
i obraz czerwonych maków równieŜ oddają japoński charakter. 

Wizerunek marki Kenzo jest pieczołowicie budowany. Oprócz wspomnia-
nych projektów, sam logotyp, jak i obrazy, którymi posługuje się marka w ko-
munikacji z klientami, zachowują spójny charakter. Logotyp, który zarazem 
stanowi nazwisko twórcy marki, przez wykorzystanie nietypowej czcionki 
przypomina znaki japońskiego alfabetu. Historia Kenzo na firmowej stronie 
poprzedzona jest artystycznym zdjęciem japońskich kwiatów, a wiele reklam 
marki ukazuje wariacje na temat japońskich kimon. 

Spójna koncepcja marki stworzona przez Takadę Kenzo i jej przesłanie 
sprawiają, Ŝe dziś chcą dla niej pracować najlepsi. Carol Lim i Humberto Leon 
w wywiadzie dla „The Independent” stwierdzają: „Zaoferowano nam moŜli-
wość pracy w wielu róŜnych projektach, ale marka Kenzo była dla nas najbar-
dziej atrakcyjna. Nie tylko ze względu na fakt, Ŝe jesteśmy miłośnikami tej 
marki, ale dlatego, Ŝe chcieliśmy uczestniczyć w «opowieści tej marki»” dla 
zupełnie nowej generacji”26. 

Marka Versace 

Historia marki Versace rozpoczęła się od wizji jednego człowieka urodzo-
nego we Włoszech i przerodziła się w rodzinny biznes. Gianni Versace, zwykle 
określany jako po prostu Versace, to rodzinny dom mody z siedzibą w Medio-
lanie. Gianni Versace rozpoczął działalność firmy w 1978 roku z pomocą swe-
go starszego brata Santo i młodszej siostry Donatelli.  

Gianni Versace urodził się 2 grudnia 1946 roku w Reggio di Calabria. Za-
czął projektowanie ubrań w wieku 22 lat, kiedy miejscowy producent odzieŜy 
zatrudnił go do zaprojektowania kolekcji. W wieku 26 lat przeniósł się do Me-
diolanu, aby rozpocząć karierę na rynku mody. Pierwsza kolekcja z podpisem 
Versace miała premierę w marcu 1978 roku, zaś pierwsza kolekcja odzieŜy 
męskiej została przedstawiona we wrześniu tego samego roku. Gianni zyskał 
uznanie na całym świecie jako innowacyjny projektant mody27.  

Znakomita kariera Versace została okraszona licznymi nagrodami, w tym 
czterema prestiŜowymi L’Occhio d’Oros i nagrodą Amerykańskiej Akademii 
Filmowej Oscar w 1993 roku. Niektóre z jego najbardziej pomysłowych dzieł 
moŜna znaleźć w światowej kinematografii; projektant równie często oklaski-

                                                 
26 Kenzo: it takes two to make… 
27 A. Wagley, History of Versace, http://www.mademan.com/mm/history-versace.html # vply = 

0 (24.04.2013). 



Barbara Mróz-Gorgoń 398

wany był za projekty kostiumów do takich baletów, jak np. „Legenda Józefa” 
Richarda Straussa w 1982 roku czy „Radość i smutek” Gustava Mahlera 
w 1983 roku. W roku 1987 Versace został nagrodzony za kreacje sceniczne28. 
Od 1982 roku datowany jest początek trwającej do dnia obecnego współpracy  
z teatrem operowym La Scala w Mediolanie.  

W dniu 15 lipca 1997 roku, w wieku pięćdziesięciu lat, Gianni Versace zo-
stał zamordowany w swoim domu w South Beach w Miami na Florydzie.  

Eksplozja koloru, ostre cięcia kroju i luksusowe tkaniny, które charaktery-
zują projekty Versace, skierowane są do tych, którzy chcą być zauwaŜeni 
i właściwie nosić metkę marki „na sobie”. Projekty domu mody Versace „krzy-
czą” i są symbolem bogactwa i statusu29. 

Gianni Versace był miłośnikiem staroŜytnej mitologii greckiej, więc uŜył 
wizerunku Meduzy jako znaku towarowego swej marki. Choć oparł budowę 
swej marki na koncepcji zaczerpniętej z mitologii greckiej, to jego twórczość 
nawiązywała (i marka nadal składa hołd tym wzorcom) do antycznego Rzymu, 
ludzkich namiętności i pasji. Projekty Versacego zachowują balans między 
elegancją a wulgarnością, pełne barw i motywów śródziemnomorskich są nie-
rozerwalnie związane z kulturą włoską. Związek Versacego z operą, która po-
chodzi z Włoch, jeszcze mocniej podkreślał jego włoski styl.  

Innym wyróŜnikiem i kolejnym odwołaniem do włoskiej kultury i tradycji, 
ceniącej rodzinę, dom i wspólne biesiadowanie, jest linia Versace Home, której 
oferta zawiera całą gamę elementów dekoracyjnych dla domu, a w szczególno-
ści kolekcje porcelany, z Meduzą i innymi wzorami charakterystycznymi dla 
marki. 

Wyniki badań własnych 

W marcu 2013 roku autorka przeprowadziła badanie ankietowe na próbie 
80 respondentów. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące wizerunku bada-
nych marek Kenzo i Versace. Respondentami byli studenci róŜnych kierunków 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiujący we Wrocławiu 
w ramach programu Erasmus. Byli to reprezentanci następujących krajów: Por-
tugalii, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Austrii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, w wie-
ku 21–23 lat, większość stanowiły kobiety (68%).  

                                                 
28 Gianni Versace, biography, http://www.biography.com/people/gianni-versace-9517836 

(23.04.2013). 
29 S. Gundle, Glamour: historia, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 360. 
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Spośród badanych tylko 5% nie znało marki Kenzo, 95% stwierdziło, Ŝe 
jest to znana marką (rys. 1), natomiast markę Versace wszyscy respondenci 
określili jako bardzo znaną. 

znana
95%

nieznana
5%

 
Rys. 1. Znajomość marki Kenzo wśród respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość respondentów, aŜ 60%, określiła markę Versace jako markę 
ekskluzywną, a markę Kenzo w ten sam sposób określiło tylko 45% badanych.  

Na pytanie dotyczące emocji, jakie wiąŜą się z daną marką, aŜ 80% respon-
dentów powiązało markę Versace z uczuciem radości i stwierdziło, Ŝe jest to 
marka „romantyczna” i „dla wszystkich kategorii wiekowych i obu płci”, nato-
miast w stosunku do Kenzo zdania badanych były podzielone: 40% łączy ją 
z uczuciem radości, natomiast dla 45% pytanych marka ta jest marką „smutną”.  
Połowa badanych określiła Kenzo jako markę tajemniczą, a 35% stwierdziło, Ŝe 
jest to marka dla młodych kobiet. 

Kolejna część kwestionariusza dotyczyła wizerunku powiązanegoz krajem 
pochodzenia twórcy marki, od którego nazwiska badane marki wzięły swe na-
zwy. Wszyscy respondenci znali kraj pochodzenia marki Versace i stwierdzili, 
Ŝe projekty z logo Versace nawiązują do kultury włoskiej oraz oddają włoski 
klimat. 

W przypadku marki Kenzo wynik był bardziej złoŜony (rys. 2). DuŜa grupa, 
bo 25% badanych, uznała, Ŝe jest to marka amerykańska, a poprawnie odpo-
wiedziało 45% badanych (marka japońskiego pochodzenia), pozostała część (aŜ 
30%) nie znała kraju pochodzenia marki. 
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Rys. 2. Znajomość kraju pochodzenia marki Kenzo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wszyscy badani byli w stanie rozpoznać twórcę marki i „dawcę” brzmienia 
jej nazwy – Gianniego Versace, natomiast w przypadku marki Kenzo, co przed-
stawiono na rysunku 3, jedynie 25% miało taką wiedzę; większość przyznała, 
Ŝe nie zna pochodzenia nazwy tej marki (45%), a 30% zaznaczyło odpowiedź, 
Ŝe Kenzo jest nazwą kwiatu. 

Kenzo to nazwa 
kwiatu
30%

znajomość twórcy 
marki Kenzo

25%

brak wiedzy na 
temat twórcy marki 

Kenzo
45%

 

Rys. 3 Znajomość pochodzenia twórcy marki Kenzo wśród badanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych badań moŜna stwierdzić, Ŝe marka Versace 
jest powszechnie rozpoznawalna, natomiast marka Kenzo jest mniej znana 
w Europie. Odbiór tych dwóch marek jest zupełnie inny: Versace odbierana jest  
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w bardzo pozytywny sposób, jako marka romantyczna i kojarzona z uczuciem 
radości, natomiast marka Kenzo dostała przydomek marki smutnej i tajemni-
czej. Jeśliby odczucia respondentów wyrazić językiem muzyki: moŜna określić 
Versace jako markę w tonacji durowej, zaś Kenzo – w tonacji molowej. 

Większość respondentów uznała obie marki za ekskluzywne, choć mniej re-
spondentów w ten sposób widzi markę Kenzo, co oddaje oczekiwania artyku-
łowane w opisach własnych marek. Obie marki (choć Kenzo w mniejszym 
stopniu, co wynika zapewne z mniejszej rozpoznawalności samej marki) koja-
rzone są – kolejno – z kulturą oraz motywami włoskimi i japońskimi, a marka 
Versace została nawet określona jako oddająca włoski klimat. 

Na podstawie analizy dwóch wybranych marek i studiów literatury przed-
miotu oraz badań własnych moŜna stwierdzić, Ŝe powiązanie nazwiska twórcy–
projektanta z elementami kultury, z której się wywodzi, występującymi jako 
motywy oferowanych wyrobów oraz stałe i charakterystyczne elementy marki – 
stanowi udaną kombinację kierowanego przekazu marki i nasila skojarzenia 
związane z daną marką. Tym samym potwierdzono tezę postawioną na począt-
ku artykułu, Ŝe typ brandingu łączący wykorzystanie nazwiska twórcy z danego 
kraju z odpowiednią strategią marketingową moŜe być zarówno doskonałą for-
mą promocji danej kultury, jak i wzmacniania wizerunku danej marki. 

 

SURNAME AS A BRAND THE EXAMPLE OF FASHION MARKET 
 

Summary 
 

The paper concerns the luxury fashion brand whose name is at the same time the surname of 
a famous fashion designer. The author’s views are based on the analysis of the examples ex-
cerpted from fashion market and own research. One of the most essential components of the 
brand is its name. For products and companies, it is like names and surnames for people. It allows 
consumers to identify and compare the offers of given sellers. Among all the elements of effective 
symbolism (used during brand construction), there is a parameter which belongs to the most 
important ones in brand construction: the surname which is a brand itself. The products of both 
brands Kenzo and Versace use symbols of culture of their creators, however it’s their genius that 
gives them a new form and as an interpretation of these traditional symbols, they are today asso-
ciated with the names of two greatest designers.  
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Streszczenie 

Zmiany pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego i ewolucji zjawisk konkurencyjnych doty-
kają wszystkich obszarów aktywności rynkowej. Uwidaczniają się zarówno w sferze przedsię-
biorczości, jak i konsumpcji. W tej drugiej dotyczą ewolucji potrzeb i preferencji oraz zachowań 
konsumpcyjnych pod wpływem działań marketingowych podejmowanych przez przedsiębior-
stwa, m.in. reklamy. Celem artykułu jest analiza zmian postrzegania przekazów reklamowych 
przez odbiorców i ich oddziaływania na skłonność do zakupu w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Podstawą opracowania są wyniki badań prowadzonych przez autora w latach 1999–2009 na 
reprezentatywnych próbach społeczeństwa polskiego oraz dane wtórne pochodzące z monitoringu 
stosunku Polaków do reklamy realizowanego od początku lat 90. XX wieku przez Instytut Ba-
dawczy Pentor (obecnie TNS Polska).  

Słowa kluczowe: reklama, percepcja reklamy, oddziaływanie reklamy, stosunek do reklamy, 
zachowania konsumentów  

Wprowadzenie 

Rozwój społeczno-gospodarczy nieodwracalnie związany jest ze zmianami 
w sferze zachowań podmiotów rynkowych. Dotyczy to zarówno sfery podaŜo-
wej, jak i popytowej. W przypadku przedsiębiorstw kluczową rolę odgrywają 
działania związane z oddziaływaniem na rynek wykorzystujące szerokie spek-
trum działań marketingowych, wśród których istotą rolę pełni aktywność re-
klamowa.  

                                                 
1 rob.nowacki@wp.pl. 
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Na polskim rynku za początek rozwoju działalności reklamowej przyjmuje 
się rok 1989, przełomowy ze względu na rozpoczęcie reform społeczno-
gospodarczych związanych z wejściem na drogę gospodarki wolnorynkowej. 
Wprawdzie reklama istniała równieŜ w czasach wcześniejszych, ale jej znacze-
nie w rywalizacji konkurencyjnej nie było istotne z racji specyfiki gospodarki 
socjalistycznej. Dopiero wzrost konkurencji w ostatniej dekadzie XX wieku 
przyczynił się do jej ekspansji. Przejawem tego było zarówno zwiększanie wy-
datków przedsiębiorstw na reklamę, jak i nasilenie zjawisk konkurencyjnych 
w branŜy usług reklamowych, wyraŜające się w rosnącej liczbie świadczących 
je podmiotów, rozwoju mediów i środków reklamowych, a takŜe ewolucji kre-
atywnych koncepcji reklamowania się. W okresie od 1992 do 2010 roku wydat-
ki na reklamę zwiększyły się2: 

− w ujęciu cennikowym – ponad pięćdziesięciokrotnie (ze 103 mln USD 
do 5643 mln USD), 

− w przeliczeniu na jednego mieszkańca – pięćdziesiąt pięć razy (z 2,68 
USD do 147,51 USD), 

− w relacji do poziomu PKB – dwunastokrotnie (z 0,12 do 1,59%).  
Proces ten charakteryzował się największą dynamiką w pierwszej połowie 

lat 90. XX wieku, potem jej tempo systematycznie zmniejszało się aŜ do 2009 
roku (czyli początkowej fazy spowolnienia gospodarczego), kiedy osiągnęło 
wartość ujemną, by juŜ po roku odnotować kolejny wysoki, bo liczący 17%, 
wzrost i znowu obniŜyć się do zaledwie 2% w roku 2011 (tab. 1). 

Tabela 1 

Wskaźniki charakteryzujące rynek reklamowy w Polsce w latach 1992–2010 

Rok 
Wydatki na reklamę  

w mln USD 
Dynamika (rok  

poprzedni = 100%) 
Wydatki na reklamę 
jako procent PKB 

1992 103 – 0,12% 
1993 291 283% 0,34% 
1994 424 146% 0,46% 
1995 564 133% 0,48% 
1996 760 134% 0,56% 
1997 955 129% 0,67% 
1998 1381 145% 0,88% 
1999 1741 126% 1,06% 
2000 1967 113% 1,20% 

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

konkurencji, red. R. Nowacki, M. StruŜycki, Difin, Warszawa 2011, s. 211, Statistical Fact Book. 
Rynek mediowy w Polsce. Podsumowanie 2010, Impactor, Warszawa 2011. 
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2001 2419 123% 1,32% 
2002 2540 105% 1,34% 
2003 2820 111% 1,35% 
2004 3130 111% 1,42% 
2005 3224 103% 1,47% 
2006 3559 110% 1,55% 
2007 4200 118% 1,54% 
2008 4871 116% 1,65% 
2009 4823 99% 1,55% 
2010 5643 117% 1,59% 
2011 5773 102% 1,54% 

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

Ten dynamiczny rozwój procesów reklamowych sprawia, Ŝe naleŜy je trak-
tować jako waŜny instrument kształtowania relacji popytowo-podaŜowych, 
kreujący z jednej strony pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, a z drugiej 
wpływający na zachowania konsumentów. 

Reklama jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów 

Problematyka zachowań konsumenckich jest jednym z kluczowych obsza-
rów zainteresowania marketingu, zarazem – zagadnieniem bardzo rozległym, 
złoŜonym i wielopłaszczyznowym. MoŜna definiować je na wiele sposobów, 
akcentując róŜne punkty cięŜkości3. Z punktu widzenia opracowania, za najbar-
dziej wartością definicję moŜna uznać sformułowanie zaproponowane przez 
J.F. Engela, R.D. Blackwella i P.W. Miniarda, według których zachowania kon-
sumenta to ogół działań związanych z uzyskiwaniem, uŜytkowaniem i dyspo-
nowaniem dobrami oraz usługami wraz z decyzjami poprzedzającymi i warun-
kującymi te działania4. 

Wspomniane uzyskiwanie produktów, a właściwie poprzedzające je proce-
sy związane z pozyskiwaniem informacji i kształtowaniem preferencji w odnie-
sieniu do sposobów zaspokojenia potrzeby, leŜą u podstaw zainteresowania się 
reklamą jako jednym z wielu narzędzi kształtowania zachowań konsumpcyj-
nych.  

Jako element zintegrowanej komunikacji marketingowej, reklama definio-
wana jest jako wszelka płatna i bezosobowa forma przedstawiania i popierania 

                                                 
3 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 9–12. 
4 J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer behaviour, Dryden Press, Chicago1993,  

s. 4. 
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towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę5. Z tej opracowanej przez 
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu i powszechnie przyjętej definicji 
wynikają podstawowe obszary jej oddziaływania. Pierwszy związany jest 
z realizacją funkcji informacyjnej, drugi nawiązuje do funkcji wspierania sprze-
daŜy6. Rolą reklamy jest przedstawienie jak najbardziej przekonującego prze-
słania sprzedaŜy, które przyczynia się do stworzenia szans dla dobra lub usługi, 
przy jednoczesnej minimalizacji kosztów7. Nie rozwijając szeroko tego wątku, 
naleŜy zwrócić uwagę na związane z tym procesy percepcji oraz motywowania.  

Percepcja związana jest z procesami poznawczymi, polegającymi na ciągłej 
wymianie informacji między organizmem a otoczeniem – i będącymi podstawą 
orientacji w otaczającym świecie8. Motywowanie jest siłą sprawczą, która skła-
nia człowieka do podejmowania określonych działań związanych z zaspokaja-
niem potrzeb9. Reklama łączy w sobie te dwa procesy, dostarczając konsumen-
towi wiedzy o potrzebach i moŜliwościach ich zaspokajania oraz bodźców wy-
wołujących motywację racjonalną, emocjonalną lub moralną. W ten sposób 
kreuje potrzeby i steruje ich zaspokajaniem, stając się czynnikiem wpływają-
cym na zachowania konsumentów i podejmowane przez nich decyzje. 

Metodyka badań 

Przy tak zarysowanej koncepcji znaczenia reklamy w procesie kształtowa-
nia zachowań konsumentów, celowym było wsparcie się badaniami i analizami 
dotyczącymi postaw wobec reklamy i oceny jej rzeczywistego wpływu na od-
biorców. W tym celu na potrzeby artykułu wykorzystano dwa kierunki badań.  

Pierwszy związany był z analizą wyników monitoringu stosunku Polaków 
do reklamy, prowadzonego od 1992 roku (praktycznie od początku kształtowa-
nia się współczesnego rynku reklamowego w Polsce) przez Instytut Badawczy 
Pentor (obecnie TNS Polska). Celem tych badań było określenie trendów i dy-
namiki charakteryzujących zmianę nastawienia społeczeństwa polskiego do 
reklamy jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Dla zaprezentowania tła roz-
waŜań, wyniki przedstawiono w ujęciu szerszym (perspektywa lat 2009–2011) 

                                                 
5 G.E. Belch, M.A. Belch, Advertising and promotion. An integrated marketing comunications 

perspective, McGraw-Hill, New York 2009, s. 18.  
6 R. Nowacki, M. StruŜycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002, s. 37. 
7 F. Jenkins, Advertising, Pitman Publishing, London 1985, s. 5. 
8 A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wyd. Branta, Byd-

goszcz 1998, s. 67. 
9 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001, s. 59. 
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niŜ sugeruje to tytuł artykułu, zarysowując w ten sposób uwarunkowania opi-
sywanych dalej przemian i ich implikacje dla początków kolejnej dekady. 

Drugi kierunek, związany z analizą siły oddziaływania reklamy w procesie 
kształtowania postaw i zachowań odbiorców, obejmował badania prowadzone 
przez autora w latach 1999 oraz 2009. Oba badania miały charakter ogólnopol-
ski i były prowadzone na reprezentatywnych próbach społeczeństwa polskiego 
w wieku powyŜej 15 lat. Pierwsze z tych badań zrealizowano na próbie 1000-
-osobowej, a jego przedmiotem była charakterystyka postaw konsumentów 
wobec reklamy, jej mediów, środków i technik prezentacji, a takŜe wpływu na 
decyzje zakupowe. Drugie badanie przeprowadzono na próbie 600 responden-
tów, a jego zakres przedmiotowy obejmował postrzeganie roli reklamy w pro-
cesach konkurencji rynkowej, w tym przede wszystkim analizę stosunku bada-
nych do reklamy i działań reklamowych przedsiębiorstw, preferencji i oczeki-
wań w zakresie mediów, środków oraz technik prezentacji i argumentacji re-
klamowej, a takŜe znaczenia reklamy w procesach zakupowych i kształtowania 
wzorców konsumpcji. 

Stosunek społeczeństwa polskiego do reklamy 

Stosunek Polaków do reklamy warto prześledzić w perspektywie ostatnich 
dwudziestu lat10. Badania tego zjawiska zapoczątkowane zostały juŜ na począt-
ku lat 90. XX wieku, stając się swoistym barometrem rozwoju rynku reklamo-
wego w Polsce. W pierwszych latach (do 1997 roku) charakterystycznym zja-
wiskiem była przewaga wskaźników charakteryzujących odsetek nastawionych 
do reklamy pozytywnie nad osobami reprezentującymi pogląd przeciwny. 
Szczególnie widoczne było to w pierwszej edycji badań (1992 rok), gdy stosu-
nek korzystny deklarowało aŜ 53%, podczas gdy niekorzystny tylko 9% 
(rys. 1). Reklama była wtedy przede wszystkim zjawiskiem nowym, nie do 
końca jeszcze rozpoznanym, w wielu środkach przekazu jeszcze sporadycznym 
i zdobywającym dopiero swoje miejsce. W latach kolejnych wyraźnie zwięk-
szył się (do około połowy) odsetek osób nastawionych do reklamy obojętnie, 
systematycznie rosła teŜ liczba Polaków o nastawieniu negatywnym, a zmniej-
szał się odsetek zwolenników działań reklamowych.  

Przełomowym był rok 1998 – po raz pierwszy w historii badań odnotowano 
przewagę nastawienia negatywnego nad pozytywnym (29% wobec 23%). 
W kolejnych latach (włącznie z rokiem 2011) relacja ta nie uległa zmianie, 
a obserwowano jedynie wahania róŜnicy wskaźników. Najmniejszą rozpiętość 

                                                 
10 K. Gawlik, Stosunek Polaków do reklamy. Raport z badania, TNS Pentor, styczeń 2011. 
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(2%) odnotowano w roku 2002, największa (24%) charakteryzowało rok 2009 – 
zdecydowanie najgorszy dla rynku reklamowego w okresie po urynkowieniu 
gospodarki. Był to rok, w którym cała gospodarka odczuła skutki załamania 
gospodarczego. W wielu branŜach, w tym w reklamowej, obserwowano pogor-
szenie koniunktury (dynamika wydatków na reklamę zanotowała wartość minus 
1%). Towarzyszyło temu pogorszenie nastrojów konsumenckich, którego źró-
dłem była przede wszystkim niepewność przyszłości. Dotknęło ono równieŜ 
nastawienia do reklamy, traktowanej jako środek manipulacji skłaniający do 
niepotrzebnych zakupów, a jednocześnie zwiększający ceny produktów rynko-
wych.  
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Rys. 1. Stosunek Polaków do reklamy w latach 1992–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Gawlik, Stosunek Polaków do reklamy. Raport 
z badania, TNS Pentor, styczeń 2011. 

W konsekwencji odsetek Polaków nastawionych do reklamy pozytywnie 
obniŜył się do 14%, a mających do niej stosunek negatywny wzrósł do 38%. 
Dwa kolejne lata to okres odbudowywania zaufania do reklamy – wskaźnik 
udziału wypowiadających się o niej korzystnie zwiększył się do 20%, a prze-
ciwników zmalał do 32%, co było skutkiem dobrych wyników gospodarki pol-
skiej na tle innych krajów. Reasumując, cała pierwsza dekada XXI wieku to 
okres dominacji nastawienia krytycznego wobec reklamy. Wiele osób traktuje 
ją jako zbędną, akcentując przede wszystkim nadmiar pojawiających się prze-
kazów, powodujący, zamiast ułatwiania wyborów konsumenckich dzięki walo-
rom informacyjnym, zjawisko odwrotne – utrudnianie procesów decyzyjnych 
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w wyniku występującej dezinformacji i wzajemnego zakłócania się przekazów 
reklamowych. 

Postrzeganie reklamy jest uzaleŜnione od cech demograficzno-
ekonomicznych. Zdecydowanie częściej pozytywnie wypowiadają się o niej 
osoby młodsze – odsetek nastawionych pozytywnie w grupach wiekowych po-
niŜej 40 lat sięga 28%, podczas gdy wśród osób starszych jest prawie dwukrot-
nie niŜszy – zwłaszcza w segmencie Polaków powyŜej 60. roku Ŝycia.  

Nieco mniej wyraźne są róŜnice ze względu na poziom wykształcenia, choć 
i w tym przypadku dostrzec moŜna wzrost akceptacji reklamy w gronie osób 
najlepiej wyedukowanych (26% wobec około 20% i mniej w przypadku osób 
z wykształceniem średnim lub niŜszym). 

Dochody są równieŜ czynnikiem wpływającym na stosunek do zjawiska re-
klamy. Największy krytycyzm wobec niego wyraŜają najgorzej sytuowani – 
staje się dla nich czymś denerwującym i wywołującym nieprzyjemne odczucia, 
często związane z faktem, Ŝe ze względu na sytuację materialną nie mogą po-
zwolić sobie na zakup reklamowych produktów. Mają oni teŜ tendencję do za-
rzucania reklamie niekorzystnego wpływu na ceny reklamowanych produktów. 
W konsekwencji, jedynie co dziewiąta z grona osób o najniŜszych dochodach 
(do 1500 zł) wyraŜa pozytywny stosunek do reklamy. Bardziej zamoŜni znacz-
nie częściej dostrzegają w reklamie zjawisko korzystne, doceniając jej wartości 
informacyjne, edukacyjne, a nawet rozrywkowe. W ich mniemaniu reklama jest 
teŜ korzystnym sposobem dofinansowania mediów, a takŜe narzędziem konku-
rencji przyczyniającym się do obniŜania cen i podnoszenia jakości produktów. 
W efekcie ponad 1/4 Polaków zarabiających powyŜej 2500 zł deklaruje przy-
chylne nastawienie do reklamy.  

Percepcja przekazów reklamowych 

Opisany negatywny stosunek Polaków do reklamy nie oznacza jednak, Ŝe 
nie dostrzegają oni działań reklamowych, czy teŜ są na nie zupełnie niewraŜli-
wi. Reklama wpisała się juŜ na stałe w codzienne Ŝycie, dotykając wszystkich 
jego obszarów, trudno jej uniknąć i jeszcze trudniej się przeciwstawić. Mniej 
lub bardziej świadomie, kaŜdy znajduje się pod jej wpływem. Konsumentów 
róŜnicują jedynie postawy i preferencje wobec jej form i atrybutów.  

Zwraca przy tym uwagę fakt wysokiej świadomości związku reklamy  
z mediami. Odbiorcy zdają sobie sprawę z tego, Ŝe emisja reklam staje się wa-
runkiem istnienia i rozwoju środków masowego przekazu jako jedno z głów-
nych źródeł ich finansowania. Ponad połowa Polaków akceptuje ten fakt, choć 
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jednocześnie warto zwrócić uwagę, Ŝe odsetek ten zmniejszył się w ciągu dzie-
sięciu lat o 13% (tab. 2). Wzrastająca liczba negatywnie nastawionych do tego 
zjawiska, stanowiąca nieco ponad jedną piątą społeczeństwa, wskazuje na nara-
stający szum informacyjny spowodowany nadmiarem przekazów reklamowych 
i ograniczaniem czasu i miejsca emisji innych treści, co przyczynia się do nega-
tywnego nastawienia odbiorców do mediów jako kanałów komunikacyjnych.  

Tabela 2 

Stosunek polskich konsumentów do zamieszczania reklam w środkach masowego przekazu (w %) 

Wyszczególnienie 1999 2009 
Zdecydowanie pozytywny  12,8 10,5 
Raczej pozytywny 51,5 41,8 
Obojętny  24,2 26,0 
Raczej negatywny 9,5 16,2 
Zdecydowanie negatywny 2,0 5,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Zmianie uległa równieŜ hierarchia elementów najbardziej przyciągających 
uwagę odbiorców (tab. 3).  

Tabela 3 

Elementy, na które w największym stopniu polscy konsumenci zwracają uwagę w reklamie (w %) 

Wyszczególnienie 1999 2009 

Dowcip, humor 19,3 63,2 
Racjonalny charakter argumentów 10,3 25,2 
Oryginalny, ciekawy pomysł 29,0 23,7 
Perfekcyjne wykonanie 17,9 22,0 
Jakie są cechy i zalety produktu 37,3 20,2 
Osoba występująca w reklamie 17,5 19,5 
Hasło, chwytliwy slogan 13,2 18,8 
Jaki produkt jest reklamowany 38,8 18,0 
Gdzie reklamowany produkt jest dostępny 22,0 13,5 
Porównanie z innymi produktami 7,7 12,7 
Historyjka, akcja reklamy 20,9 10,2 
Muzyka towarzysząca reklamie 28,0 9,8 
Jaka firma się reklamuje 17,3 8,7 
Emocjonalny charakter argumentów 1,6 4,5 
Znany motyw wizualny 4,6 – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

W 1999 roku dwa pierwsze miejsca zajmowały racjonalne informacje o re-
klamowanym produkcie i prezentacja jego cech (odpowiednio 39 i 37% wska-
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zań). Ceniono równieŜ oryginalne pomysły (29%), muzykę (28%), praktyczne 
informacje o potencjalnych miejscach nabycia produktu (22%) oraz fabułę 
przekazu (21%). W ciągu dziesięciu lat wyraźnie wzrosło znaczenie walorów 
rozrywkowych reklamy – świadczy o tym zdecydowana dominacja motywów 
humorystycznych, wskazywanych przez prawie dwie trzecie badanych (63% 
wobec jedynie 19% w roku 1999). Zdecydowanie zdominowały one ranking 
najbardziej zauwaŜalnych cech przekazu, dystansując racjonalny charakter ar-
gumentacji (25% wskazań), oryginalny i ciekawy pomysł (24%), perfekcjonizm 
wykonania (22%) oraz cechy i zalety produktu (20%). 

Przetasowania dotyczyły teŜ elementów najbardziej się podobających 
(tab. 4). U progu XXI wieku najczęściej wskazywano na zwykłe sytuacje Ŝy-
ciowe, bliskie doświadczeniom odbiorców (35% wskazań), nieco rzadziej wy-
mieniano piękne, seksowne kobiety występujące w reklamach, czy teŜ podkre-
ślano urok krajobrazów (po około 30%).  

Tabela 4 

Elementy, które najbardziej podobają się polskim konsumentom w reklamach (w %) 

Wyszczególnienie 1999 2009 
Piękny krajobraz 28,1 36,7 
Urocze dzieci 16,3 31,0 
Chwytliwe hasło, slogan 20,5 30,3 
Piękne, seksowne kobiety 31,1 28,0 
Coś z polskiej tradycji, historii 18,6 25,5 
Zwykłe sytuacje Ŝyciowe 35,0 17,7 
Sympatyczne zwierzęta 16,0 15,2 
Współczesne polskie realia 12,4 14,8 
Egzotyczne miejsca i kraje 13,9 14,3 
Znane postacie 20,0 12,7 
Przystojni męŜczyźni 12,0 9,5 
Luksusowe produkty, ubiory, wnętrza 10,7 9,3 
Odrobina seksu, erotyzmu  12,0 8,7 
Humor, dowcip – 1,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Po dziesięciu latach z czołowej piątki zniknął jedyny element racjonalny 
(zwykle sytuacje Ŝyciowe), wskazywany dwukrotnie rzadziej. Najczęściej 
wskazywano natomiast na piękno krajobrazu (37%), następnie urocze dzieci 
(31% przy prawie dwukrotnym wzroście wskaźnika), chwytliwe slogany (30%  
i wzrost o 9%), seksowne kobiety (28% przy spadku rzędu 3%), a takŜe 
zyskujące na znaczeniu wartości tradycyjne i historyczne (26%). 
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Wpływ reklamy na decyzje zakupowe 

Na tle tych rozwaŜań interesująca wydaje się odpowiedź na pytanie, jak 
zmienia się skłonność społeczeństwa polskiego do dokonywania zakupów pod 
wpływem reklamy. Z analizy rezultatów badań wynika, Ŝe – pomimo niechętnej 
postawy wobec niej – znaczna część Polaków wykorzystuje w swych zachowa-
niach rynkowych informacje uzyskiwane z przekazów reklamowych. Wpraw-
dzie jako czynnik wpływający na decyzje zakupowe reklama wskazywana jest 
jedynie przez co dziesiątego (w przypadku reklam wewnątrzsklepowych) i co 
szesnastego konsumenta (w przypadku reklam w środkach masowego przeka-
zu), pozostając daleko w tyle za jakością i ceną (które wymienia ponad 80% 
osób), czy teŜ własnymi doświadczeniami i przyzwyczajeniami, poradą znajo-
mych i rodziny bądź uznaną marką (wszystkie ponad 30% wskazań), ale wydaje 
się, Ŝe mamy raczej do czynienia z niechętnym przyznawaniem się do podatno-
ści na argumenty reklamowe.  

Do zakupów pod wpływem reklamy – choćby sporadycznych – przyznaje 
się trzech na czterech Polaków. Wyraźnie zmniejsza się jednak częstość takich 
zachowań – w 1999 roku ponad połowa badanych robiła to co najmniej kilka 
razy w roku, a nieco ponad 20% deklarowało jeden taki zakup w ciągu półrocza 
(tab. 5). Dziesięć lat później odsetek osób dokonujących wielokrotnych zaku-
pów pod wpływem argumentacji reklamowej obniŜył się o ponad 11% do po-
ziomu niespełna 45%, a wskaźnik wskazujący jednokrotność tego wzrósł z 21 
do 28%. O 5% wzrosła teŜ liczba osób deklarujących uodpornienie na działanie 
reklamy.  

Tabela 5 

Podatność polskich konsumentów na oddziaływanie reklamy mierzona częstotliwością zakupu 
pod jej wpływem w ciągu ostatniego półrocza (w %)  

Wyszczególnienie 1999 2009 
Kupowałem/am kilka razy 55,8 44,3 
Kupiłem/am jeden raz  21,4 28,0 
Nie kupowałem/am ani razu 22,8 27,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Prawdopodobnie przyczyną takich trendów jest ograniczona satysfakcja 
z decyzji stymulowanych reklamą. Ponad połowa konsumentów sygnalizuje, Ŝe 
część tego typu zakupów przyniosła rozczarowanie (tab. 6). W ciągu dziesięciu 
lat nieznacznie wzrósł wprawdzie odsetek w pełni zadowolonych z decyzji po-
dejmowanych pod wpływem reklamy (zmalał zaś udział tych, którzy zgłaszali 
ogólne rozczarowanie), ale i tak jest ich tylko około 40%.  
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Tabela 6 

Ocena produktów kupowanych przez polskich konsumentów pod wpływem reklamy w ciągu 
ostatniego półrocza (w %) 

Wyszczególnienie 1999 2009 
Sprawdziły się 36,5 40,8 
Jedne się sprawdziły, a inne rozczarowały 51,2 51,8 
Rozczarowały  11,6 7,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Rozpatrując aspekt wpływu reklamy na zachowania zakupowe konsumen-
tów, warto zwrócić uwagę na trzy płaszczyzny oddziaływania: wiarygodność 
przekazu, jego atrakcyjność i rzeczywiste motywowanie do zakupu. 

W przypadku oceny zaufania do treści przedstawianych w reklamie najko-
rzystniej wypadają kosmetyki – w badaniach z 2009 roku wiarygodność ich 
prezentacji dostrzegało 31% osób. Wydaje się to nieco zaskakujące, gdyŜ naleŜą 
one do kategorii produktowych reklamowanych z wykorzystaniem argumentacji 
emocjonalnej, często odwołującej się do treści wyidealizowanych i dalekich od 
realiów, opartych na fantazjach i prezentacji nierealnych wręcz skutków stoso-
wania. Pomimo tego odbiorcy wierzą w efekty oddziaływania kosmetyków, 
wyraŜając w ten sposób nie tyle rzeczywiste przekonanie o ich skuteczności, ile 
raczej nie chcąc zaakceptować, Ŝe nadzwyczajne efekty są jedynie iluzją po-
prawiającą nastrój. Wysoko cenione ze względu na wiarygodność (29% wska-
zań) były teŜ przekazy środków czystości – w ich przypadku zaufanie budzą 
przede wszystkim testy skuteczności. Po niespełna 22% osób za wiarygodne 
uznało teŜ reklamy uŜywek oraz farmaceutyków, podkreślając przede wszyst-
kim zaufanie do szybkości ich działania w dostarczaniu pozytywnych wraŜeń 
(głównie kawa) lub leczeniu dolegliwości (zwłaszcza wszelkiego rodzaju środki 
przeciwbólowe).  

Produktami, które reklamuje się w sposób najbardziej zachęcający do zaku-
pu, są niezmiennie kosmetyki – opinię taką zadeklarowało 31% respondentów. 
Decydują o tym przede wszystkim wartości estetyczne, ale równieŜ sugerowana 
w reklamach skuteczność działania. Atrakcyjnymi z punktu widzenia motywo-
wania do zakupu przekazami charakteryzują się równieŜ środki czystości i che-
mia gospodarcza (28% wskazań). W tym przypadku decydujące znaczenie mają 
treści oparte na prezentacjach i pseudonaukowych dowodach. Wysoko cenione 
są teŜ reklamy samochodów, pokazujące funkcjonalność, estetykę, a takŜe pre-
stiŜ i moŜliwość spełnienia w ten sposób marzeń potencjalnego nabywcy (22%). 
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Zachęcający charakter przekazu reklamowego nie stanowi jeszcze o jego 
skuteczności wyraŜającej się w rzeczywistych zakupach. W tym ujęciu za naj-
częściej kupowane pod wpływem reklamy uznane zostały środki czystości  
i chemia gospodarcza (do zakupów których pod wpływem oddziaływania ar-
gumentacji reklamowej przyznała się ponad jedna trzecia badanych), w dalszej 
kolejności kosmetyki (30% wskazań), farmaceutyki (kupione przez co czwarte-
go Polaka, choć tylko 17% ocenia ich przekazy jako zachęcające do zakupu), 
a takŜe słodycze (20%).  

Generalnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe znaczenie reklamy jest wyraźnie wyŜsze 
przy zakupach produktów masowych, o niewielkiej wartości, naleŜących do 
kategorii szybkozbywalnych. Potwierdza to przykład samochodów – reklamo-
wane są w sposób atrakcyjny i zachęcający do zakupu, nabywane jednak pod 
wpływem reklamy bardzo rzadko. Na decyzję taką wskazało jedynie niespełna 
2% badanych. 

Podsumowanie 

Podsumowując przedstawione rozwaŜania dotyczące percepcji reklamy i jej 
roli w procesach zakupowych, warto zwrócić uwagę na złoŜoność problematyki 
oddziaływania reklamy. WyraŜa się to we wszystkich płaszczyznach jej funk-
cjonowania.  

Analiza wyników badań dotyczących nastawienia do reklamy wskazuje na 
utrzymywanie się krytycznego do niej stosunku – odsetek osób nastawionych 
negatywnie cały czas przewyŜsza odsetek wyraŜających opinię pozytywną, przy 
czym wahania tej róŜnicy, choć występują, nie mają charakteru trwałej tenden-
cji. Są one wypadkową oddziaływania wielu czynników. WiąŜą się z rosnącą 
świadomością konsumencką i nabywanymi doświadczeniami rynkowymi. Wy-
nikają równieŜ z nasilającej się konkurencji reklamowej – coraz większa liczba 
otaczających konsumenta przekazów, ich zróŜnicowanie, ekspansja ogarniająca 
wszystkie środki masowego przekazu, postępująca indywidualizacja i persona-
lizacja treści reklamowych wywołują uczucie przesytu. Nie bez znaczenia są teŜ 
uwarunkowania ogólnogospodarcze, w tym zmiany koniunktury, wahania dy-
namiki wzrostu gospodarczego czy obserwowane w ostatnich latach spowolnie-
nie gospodarcze.  

W drugim nurcie badań analizie porównawczej poddano czynniki wpływa-
jące na zauwaŜalność przekazów reklamowych, ich akceptację i motywowanie 
do zakupu. Wyniki tych badań pokazują, Ŝe wraz z upływem czasu perspektywa 
postrzegania zjawisk reklamowych podlega zmianom, choć niekiedy są one 
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niewielkie. Dość wyraźnie pogarsza się stosunek do wykorzystywania środków 
masowego przekazu jako kanałów komunikacji reklamowej. DuŜe zmiany za-
chodzą teŜ w zakresie percepcji przekazów reklamowych, w tym elementów 
przyciągających uwagę odbiorców i najbardziej im się podobających. ZauwaŜa 
się zmniejszenie znaczenia motywów racjonalnych na rzecz treści o zabarwie-
niu emocjonalnym, np. humoru. Reklama ewoluuje w kierunku dostarczania 
odbiorcom rozrywki. W aspekcie behawioralnym dostrzec moŜna nieco większe 
uodpornienie odbiorców na działanie reklamy – odsetek kupujących pod jej 
wpływem zmniejsza się, choć jednocześnie rośnie satysfakcja z takich zaku-
pów.  

Jednym ze źródeł tego jest większy krytycyzm konsumentów – nauczeni 
wcześniejszymi doświadczeniami wychwytują z przekazów reklamowych in-
formacje w sposób bardziej selektywny, zdając sobie sprawę ze stosowanych 
w reklamie technik manipulacji i perswazji. W znacznie większym stopniu niŜ 
przed kilku laty posiadają umiejętność weryfikowania wiarygodności przeka-
zów w oparciu o znajomość oferty rynkowej. Kierowanie się w decyzjach za-
kupowych reklamą jest przy tym przejawem pragmatyzmu – największy wpływ 
na zachowanie konsumentów niezmiennie wywierają postacie przeciętnych 
uŜytkowników oraz ekspertów. Ich siła tkwi w racjonalnej, przemawiającej do 
odbiorcy argumentacji. W konsekwencji najczęściej kupowane pod wpływem 
reklamy są nie produkty reklamowane w sposób najbardziej atrakcyjny, ale te, 
których przekazy często wskazywane są jako nudne i mało oryginalne (chemia 
gospodarcza, farmaceutyki).  

To wszystko skłania do zastanowienia się, jaka będzie przyszłość reklamy 
w Polsce, zarówno w kontekście wydatków na nią, jak i jej wpływu na decyzje 
zakupowe konsumentów. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z ograni-
czeniami wypływającymi z warunków funkcjonowania rynku reklamowego, 
w tym ze wspomnianego spowolnienia gospodarczego, z drugiej obserwuje się 
wzrost nakładów na reklamę, rozwój innowacyjnych form i środków, ewolucję 
rozwiązań kreatywnych. Wyzwaniem staje się dla przedsiębiorstw stworzenie 
takiej reklamy, która – poszukując oryginalności zwiększającej szanse na dotar-
cie do konsumenta i wywołanie jego reakcji zakupowej – nie naruszy coraz 
bardziej subtelnych granic etycznych. 
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PERCEPTION OF ADVERTISING MESSAGES AND ITS IMPACT  
ON CONSUMERS’ BEHAVIOR IN THE FIRST DECADE  

OF THE 21ST CENTURY 
 

Summary 
 

Changes influenced by the civilization development and evolution of competition phenome-
na touch all areas of the market activity. They can be seen both in the sphere of enterprise and 
consumption. In the latter, they concern evolution of the needs and preferences as well as con-
sumer behavior influenced by marketing activities undertaken by enterprises, inter alia, under the 
influence of advertising. The objective of the paper is to analyze the changes in perception of 
advertising messages by addressees and impact thereof on their propensity to purchase in the 
years of the first decade of the 21st century. The basis for the study is findings of the research 
carried out by the author in 1999–2009 on representative samples of the Polish society as well as 
the secondary data from the monitoring of Poles’ attitude towards advertising being carried out 
since the beginning of the 1990s by the Pentor research institute (currently TNS Polska).  

Keywords: advertising, perception of advertising, the impact of advertising, attitude towards 
advertising, consumer behavior 
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KIERUNKI W ROZWOJU REKLAMY TELEWIZYJNEJ 
 
 
 
Streszczenie 

Reklama w XXI wieku odgrywa duŜo większą rolę niŜ zakładali pierwotnie jej twórcy. Nie 
tylko zachęca do kupna nowych nieznanych produktów, ale ma rolę uświadamiającą oraz wpły-
wającą na postawy nabywców, poszerzając swoje działanie poza zachowania nabywcze, dotyka-
jąc problemów natury społecznej, np. ochrony środowiska. W artykule dokonano analizy rekla-
my, jej rodzajów oraz scharakteryzowano wybrane spoty reklamowe ukazujące się w telewizji. 
Zaakcentowano takŜe znaczenie telewizji jako czołowego medium reklamowego oraz wskazano 
na stereotypy w reklamie. Po rozwaŜaniach teoretycznych na temat współczesnej reklamy telewi-
zyjnej omówiono wyniki badań. Przeprowadzono obserwację spotów reklamowych latach 2011–
2012, a takŜe sondaŜowe badania dotyczące roli, jaką powinna odgrywać współczesna reklama.  

Słowa kluczowe: reklama telewizyjna, tendencje, stereotyp, komunikacja, konsument 

Istota współczesnej reklamy 

Współczesna reklama bawi, jednocześnie transformując pewne treści, które 
mają lub powinny oddziaływać na postawy i zachowania. Reklama przejęła 
funkcje sztuki, która porusza uczucia, oraz oświaty, która ma wskazać właściwe 
wartości i cele. Nie rezygnuje jednak z lekkiej formy, stosując techniki niekiedy 
manipulacyjne, odwołując się do stereotypu, aby osiągnąć załoŜony cel. 

Spośród wielu definicji reklamy wybrano te, w których podkreślany jest 
przede wszystkim jej aspekt komunikacyjny. Reklama jest formą przekazu per-
swazyjnego i nie jest ani neutralna, ani obiektywna – oraz mówi o zamiarze 
sprzedaŜy produktu lub idei2. R. Nowacki i M. StruŜycki podają, Ŝe reklama jest 

                                                 
1 allo40@wp.pl. 
2 T. Russel, R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2000, s. 30. 
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tym elementem struktury marketingu, który wpływa w formie płatnego oraz 
bezosobowego oddziaływania bezpośrednio na zjawiska rynkowe, tj. przede 
wszystkim na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców3. E. Michal-
ski definiuje zaś reklamę jako kaŜdą płatną formę nieosobowego i masowego 
przedstawiania poglądów i informacji przez zidentyfikowanego sponsora4.  
P. Lewiński uwaŜa, Ŝe reklama jest to akt komunikacji charakteryzujący się 
takimi cechami, jak: nastawienie na realizację załoŜonych celów, jednostron-
ność, publiczność, multimedialność i komercyjność5. J. Łodziana-Grabowska 
koncentruje się na cechach reklamy i uwaŜa, Ŝe jest ona werbalna lub wizualna, 
ma zidentyfikowanego sponsora (nadawcę), jest przekazywana odbiorcom za 
pomocą jednego lub więcej mediów i jest płatna przez nadawcę6.  

Wskazuje się cele reklamy, jakimi są: kreowanie potrzeb przez uświado-
mienie braków i rozbudzenie chęci posiadania, ukazywanie i przypominanie 
szczególnych walorów uŜytkowych określonego produktu, kreowanie preferen-
cji i dostarczanie zestawu argumentów przemawiających za wyborem danej 
marki oraz kształtowanie pozytywnego wyobraŜenia o przedsiębiorstwie – 
nadawcy reklamy7. Reklama oferuje wiele korzyści, jako instrument promocji 
posiada zdolność docierania do olbrzymich mas rozproszonych geograficznie 
adresatów oraz zdolność do pobudzania do zakupu. Reklama umoŜliwia prze-
kazywanie adresatowi argumentów sprzedaŜowych w przyjaznej atmosferze. 
PrzybliŜa produkt (czasem nieznany klientowi), przełamując uczucie niepewno-
ści i nieufności wobec niego. Występuje takŜe moŜliwość wielokrotnego od-
działywania na konsumentów, co umoŜliwia lepsze przyswojenie i zapamiętanie 
treści reklamy. Przekaz reklamowy moŜe być wzmocniony, dzięki jednocze-
snemu wykorzystaniu kilku wzajemnie uzupełniających się nośników reklamy8. 

Reklama pomaga w osiąganiu celów ekonomicznych i społecznych. Komu-
nikat reklamowy jako wytwór i składnik kultury uzyskuje inspiracje z typowych 
dla danej kultury źródeł. Poszczególne grupy nabywców czerpią z odmiennych 

                                                 
3 R. Nowacki, M. StruŜycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002, s. 37. 
4 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, 

s. 323. 
5 P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 24. 
6 J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996, s. 13–14. 
7 A. Benedikt, Reklama jako proces komunikacji, Wyd. Astrum, Wrocław 2005, s. 15. 
8 E. Flejterska Działania promocyjne jako podstawa komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem , 

w: Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 252. 
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źródeł kulturowych9. W zakresie celów ekonomicznych, reklama umoŜliwia 
osiągnięcie celów związanych ze wzrostem dochodów, jak np. wzrost utargu 
w porównaniu z okresem wcześniejszym, utrzymanie obrotu na odpowiednim 
poziomie, zwiększenie sprzedaŜy czy zdobycie nowych rynków. Natomiast 
w zakresie celów ekonomicznych nastawionych na oszczędność kosztów, re-
klama umoŜliwia kierowanie popytem czy racjonalizację sprzedaŜy. Celami 
społecznymi reklamy są np. zwiększenie stopnia znajomości firmy, poprawa jej 
wizerunku, przedstawienie zamierzeń przedsiębiorstwa, edukacja rynkowa, 
zwiększenie lojalności nabywców wobec firmy, zdobycie informacji o prefe-
rencjach nabywców, kształtowanie stanów zadowolenia, kształtowanie wize-
runku produktu, informowanie o sposobach wykorzystania produktu10. 

RóŜne cele osiągane są przez odmienne rodzaje reklam. WyróŜnia się re-
klamę informacyjną, nakłaniającą, przypominającą i wzmacniającą. Osiąganie 
celów informacyjnych jest moŜliwe dzięki wzbudzeniu świadomości istnienia 
oraz przekazaniu informacji na temat nowych produktów lub nowych cech. 
Reklama nakłaniająca ma spowodować zakup produktu. Reklama przypomina-
jąca ma na celu stymulowanie ponownego zakupu usługi i dobra, natomiast 
reklama wzmacniająca ma na celu przekonanie obecnych nabywców, Ŝeby do-
konali właściwego wyboru11. Reklama bywa określana jako przekaz, komuni-
kat, element struktury marketingu, forma nieosobowej prezentacji, świadome 
działanie podejmowane w sferze gospodarczej. 

Wybrane techniki reklamy 

Reklama wykorzystuje w swym oddziaływaniu pewne techniki, wśród któ-
rych moŜna wyróŜnić: oddziaływanie na pamięć, oddziaływanie na emocje, 
sugestię, oddziaływanie na podświadomość, techniki usprawniające przekaz 
i zalecenia socjotechniczne. W zakresie techniki reklamy – oddziaływania na 
pamięć – podkreśla się, Ŝe o skuteczności reklam świadczy ich zapamiętywanie 
przez odbiorców. Spowodowanie tego, Ŝeby reklama zapadła w pamięć, naleŜy 
do najwaŜniejszych umiejętności. Łatwiej zapamiętać reklamę, gdy przybiera 
ona postać emocjonalną oraz taką, która jest obrazowa, gdyŜ ten sposób groma-
dzenia informacji jest duŜo bardziej efektywny. Pojemność pamięci werbalnej 

                                                 
9 T. Pohl, Motywy kulturowe i historyczne w przekazach reklamowych, http://tomaszpohl.pl/ 

wiedza/motywy-kulturowe-i-historyczne-w-przekazach-reklamowych/kultura-reklama-
komunikacja (29.07.2012). 

10 R. Nowacki, M. StruŜycki, Reklama…, s. 38–39. 
11 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 

1999, s. 601. 
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wzrasta teŜ, gdy materiał podawany jest w cząstkach lub przekazywany w tro-
chę zmienionej formie. Pamięć krótkotrwała moŜe zatrzymać na ogół nie więcej 
niŜ siedem informacji. Ludzie lepiej zapamiętują obrazy niŜ słowa. Słowa kon-
kretne, oznaczające rzeczy, a nie pojęcia, są lepiej zapamiętywane, np. takie 
słowa, jak: krowa, pies, kot, szafa, stół, lodówka są lepiej zapamiętywane niŜ 
słowa abstrakcyjne, jak prawda, szczęście, obowiązek. Słowa o duŜym zabar-
wieniu emocjonalnym, np. złodziej, gwałciciel, wariat, są lepiej magazynowane 
w pamięci niŜ terminy neutralne. 

DuŜo lepiej utrwalają się w pamięci wyobraŜenia, im bardziej niezwykłe 
jest wyobraŜenie, tym lepiej jest zapamiętywane. Przekaz reklamowy musi 
przyciągać uwagę. Reklama poszukuje klientów, którzy rzadko kiedy w sposób 
zamierzony są na nią ukierunkowani. 

W celu podtrzymania uwagi stosuje się oddziaływanie przez kontrast – 
w sposób melodyjny przez zmianę amplitudy dźwięku, pauzy, skoczną melo-
dyjkę na ekranie telewizyjnym, dzięki silnym bodźcom – np. poprzez odwoły-
wanie się do potęgi Ŝywiołów bądź zaskakujących sytuacji Ŝyciowych. Przycią-
ganie i utrzymanie uwagi osiąga się przez odpowiednie natęŜenie bodźców 
i wywoływanie skojarzeń. Skojarzenia powinny być oryginalne, wtedy taka 
informacja podlega prawu pierwszeństwa i skuteczniej zaszczepia się w umyśle. 

Na utrzymanie uwagi i zmagazynowanie informacji w pamięci krótkotrwa-
łej wpływają sposoby powtarzania wiadomości. W telewizji liczące się efekty 
przynoszą mocne powtórzenia dwunastokrotne. W przekazie reklamowym 
waŜne są oddziaływania na emocje. W reklamie telewizyjnej w tym celu wyko-
rzystywana jest technika silnych bodźców („ostrego wejścia” lub jako czynnik 
organizujący przekaz). Technika polegająca na tworzeniu ciepłej aury, atmosfe-
ry delikatności, subtelności, sympatii przenosi je na właściwości produktu. Wy-
stępujące na polskim rynku reklamy artykułów Ŝywnościowych preferują tech-
nikę emocji i ciepła. Istnieją teŜ techniki, które odwołują się do negatywnych 
emocji – obawy, społecznego zakłopotania, rywalizacji. Reklama ma pokazy-
wać styl Ŝycia osób o wyŜszym statusie społecznym. Od dawna wykorzystuje 
się teŜ seks jako czynnik wywołujący silne emocje. 

Sugestia zawarta w reklamie moŜe być oparta na nieracjonalnych przesłan-
kach, ale najbardziej skuteczna jest wtedy, gdy połączona zostanie z rzeczową 
argumentacją. Często stosuje się sugestię miękką, w której nie występuje pole-
cenie. Sugestia ta pobudza do akceptacji i odpowiedniego zachowania przez 
stwierdzenie, np. „Zastanów się, czy twoja cera jest naleŜycie pielęgnowana”. 
Sugestia nakazowa bazuje na wrodzonej wraŜliwości ludzkiej ulegania impera-
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tywnym wezwaniom. Przykładem takich wezwań jest „kupujcie tylko w na-
szym sklepie”. Sugestia autorytetu opiera się zaś na kulcie osób wybitnych lub 
wyjątkowych pod jakimś względem.  

W technice oddziaływania na podświadomość dąŜy się do oddziaływania 
symbolami na nieuświadomione, głęboko ukryte w psychice ludzkiej motywy. 
Aby symbole te były zrozumiałe, muszą być dobrze osadzone w tradycji danego 
społeczeństwa.  

Umiejętność trafienia przez producenta i reklamodawcę w społecznie uwa-
runkowany gust klienta jest zadaniem kluczowym. Oddziaływanie na tak ukie-
runkowane zachowania klientów nazwano „techniką owczego pędu”. Podstawą 
jest załoŜenie, Ŝe skoro wszyscy tak robią, więc i ja powinienem. Reklama ta 
konstruuje modele, według których naleŜy postępować, i pokazuje grupy odnie-
sienia, do których naleŜy aspirować. SpoŜywanie lepszych dóbr wynika z chęci 
podniesienia lub potwierdzenia statusu społecznego i niekoniecznie musi być 
związane z lepszą jakością produktu. Reklama jest siłą nośną mody12. 

Do technik usprawniających przekaz i zalecenia socjotechniczne moŜna za-
liczyć technikę reklamy przygotowującej lub wprowadzającej oraz technikę 
przypominającą, towarzyszącą. 

MoŜna załoŜyć, Ŝe w znacznej części reklamówek stosuje się opisane tech-
niki łącznie, np. techniki oddziaływania na pamięć wraz z oddziaływaniem na 
emocje oraz dostosowaniem sugestii w reklamie albo oddziaływanie na pod-
świadomość wraz z technikami reklamy socjologicznej bądź technikami 
usprawniającymi przekaz i zalecenia socjotechniczne. 

Znaczenie i istota reklamy telewizyjnej 

Telewizja, jako nośnik reklamy, jest medium bardzo atrakcyjnym, gdyŜ ofe-
ruje połączenie obrazu z dźwiękiem, a więc ma duŜą siłę przyciągania uwagi 
odbiorcy. Zamieszczenie reklamy w telewizji jest jednak stosunkowo drogie, 
dlatego stosuje się reklamę telewizyjną do promowania produktów codziennego 
uŜytku w duŜych segmentach rynku, na którym panuje duŜa konkurencja. Połą-
czenie obrazu z dźwiękiem podnosi intensywność oddziaływania o ponad 60% 
w porównaniu z podobną reklamą wykorzystującą tylko obraz bądź teŜ tylko 
dźwięk. Dynamiczne prezentacje w telewizji przyciągają. Przedmiot reklamy 
ukazywany jest w ruchu, moŜna zobaczyć uczucia i reakcje nabywców. Przy 
tworzeniu reklam telewizyjnych moŜna korzystać z efektów specjalnych, np. 
w formie animacji komputerowych. Nawet gdy konsument nie patrzy na ekran, 

                                                 
12 S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Wyd. Druk Tur, Warszawa 1996, s. 155–168. 



Alina Oczachowska 422

to słyszy przekaz dźwiękowy. W reklamie telewizyjnej stosuje się pewne tech-
niki prezentacji reklamowanego dobra lub usługi. Do technik tych zalicza się 
demonstrację, rekomendację, humor, scenkę rodzajową z Ŝycia, styl Ŝycia, ani-
mację, racjonalny powód i emocje13. 

Wyniki badań społeczeństwa polskiego na temat preferowanych form re-
klamy telewizyjnej wykazują, Ŝe odbiorcy najbardziej cenią w filmach rekla-
mowych scenki rodzajowe, następnie piosenki reklamowe, na dalszym miejscu 
krótką informację handlową, program sponsorowany oraz wiersz reklamowy14. 
Wiadomo, Ŝe telewizyjne przekazy reklamowe odgrywają rolę w konstytuowa-
niu współczesnej rzeczywistości społecznej. W kaŜdym jednostkowym telewi-
zyjnym dyskursie reklamowym występują kody konsumpcyjne i społeczne 
o określonych znaczeniach, prezentujące określone style Ŝycia i role społecz-
ne15.  

W literaturze poświęconej zasadom kształtowania reklamy telewizyjnej, do-
tyczącym obrazu, koloru i słowa, moŜna znaleźć stosowne zalecenia. W zakre-
sie obrazu zaleca się, aby film reklamowy zawierał ciekawą akcję, nie posiadał 
elementów zbyt skomplikowanych, a pojedyncze ujęcie nie było krótsze niŜ 
trzy sekundy ani dłuŜsze niŜ sześć sekund. Tempo filmu powinno być równe, 
a sam obraz na tyle sugestywny, aby widz nie wsłuchujący się w tekst chciał 
nabyć produkt. W zakresie koloru powinno się brać pod uwagę psychologiczne 
właściwości kolorów, np. kolor czerwony uwaŜany jest za kolor aktywności 
i pobudzania, natomiast kolor niebieski wywołuje wraŜenie czystości, zbyt duŜe 
płaszczyzny białego koloru wywołują zaś znuŜenie. 

Zaleca się, aby słowa wypowiadane były szybko, w tempie dwóch słów na 
sekundę, i nie zajmowały całego czasu reklamowego. Im bardziej złoŜony ob-
raz, tym bardziej ograniczona liczba słów, a jeŜeli zwiększa się tempo filmu – 
naleŜy ograniczyć tekst; przy wyeksponowaniu tekstu dobrze jest zmniejszyć 
tempo filmu. Zazwyczaj reklamie telewizyjnej towarzyszy muzyka, która uła-
twia tworzenie pozytywnych postaw wobec produktów i oddziałuje na sferę 
emocjonalną, łatwo wpadające w ucho i melodyjne piosenki reklamowe uła-
twiają zapamiętywanie produktu i przypominanie o nim. Muzyka wzbudza czę-

                                                 
13 W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wyd. Poltext, Warszawa 2007,  

s. 120. 
14 Ibidem, s. 132. 
15 Reklama jako instrument panowania w kulturze współczesnej, http://www.slideshare.net/ 

ameniminakanushi/reklama-jako-instrument-panowania-w-kulturze-współczesnej (20.07.2012) 
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sto takie emocje, jak radość, przyjemność, romantyczność, miłość, humor, ta-
jemniczość, nostalgia16. 

Widz, oglądając telewizję, jest pasywny. W zasadzie nie ogląda reklam te-
lewizyjnych, ale kieruje swoją uwagę na reklamy, które potrafią przyciągnąć 
jego wzrok. Niestety, w miarę pojawiania się kolejnych reklam, uwaga widza 
słabnie. Na uprzywilejowanej pozycji jest pierwsza reklama emitowana w da-
nym bloku, a na najgorszej znajduje się reklama ostatnia. MoŜliwość większego 
skupienia uwagi telewidza podczas emisji reklam tłumaczona jest teorią specja-
lizacji półkul mózgowych. Lewa półkula mózgowa odpowiedzialna jest za 
skoncentrowaną, selektywną i świadomą uwagę, natomiast prawa półkula za 
uwagę (czujność), co pozwala na dłuŜsze oglądanie reklamy.  

Wynika z tego, Ŝe widzowie reklam telewizyjnych  zauwaŜają mało ele-
mentów w reklamie i mało z niej zapamiętują. Dlatego uwaŜa się, Ŝe lepiej za-
pamiętywana jest reklama, która pobudza widza do myślenia o produkcie. 
Kampanie reklamowe warto rozpocząć dłuŜszymi wersjami reklam, a przy póź-
niejszej emisji zastosować wersje skrócone, które mają funkcję utrwalającą. 
Wzrasta tendencja do emitowania reklam w nietypowych blokach reklamo-
wych, kiedy telewidzowie nie przewidują, Ŝe za chwilę pojawi się blok rekla-
mowy w telewizji17. 

Reklama telewizyjna ma swoje zalety i wady. Do zalet reklamy telewizyjnej 
zapewne naleŜy jej siła społecznego oddziaływania, zasięg i znaczenie dla 
kształtowania opinii, zaspokajania potrzeby rozrywki i wywierania wpływu na 
zachowania i postawy widzów. Reklama telewizyjna łączy w sobie przekaz 
słowny z obrazem, ruchem, dźwiękiem, barwą i jest w stanie pokazać komuni-
kację niewerbalną, a więc gesty, mimikę, postawę, co odgrywa duŜą rolę 
w samym procesie komunikacji. Społeczne nastawienie do reklamy telewizyjnej 
jest raczej negatywne, co juŜ z gruntu utrudnia wzbudzenie zaufania odbiorców 
do treści reklamowej18. 

Telewizja daje swobodę przez kombinację obrazu, dźwięku, koloru i ruchu. 
Za pomocą telewizji moŜna dotrzeć do prawie kaŜdego odbiorcy. Telewizja jest 
medium całodobowym i dociera do widzów prowadzących róŜnorodny styl 
Ŝycia. Bywa, Ŝe telewizja jest największym autorytetem, wywiera największy 
wpływ i budzi największe emocje.  

                                                 
16 W. Budzyński, Reklama…, s. 132–133. 
17 J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 2009, s. 126–127. 
18 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s. 171. 
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Stereotyp i jego zastosowanie w reklamie 

Z pojęciem kultury związane jest pojęcie stereotypu. W socjologii określa 
się stereotypy jako stypologizowaną, przyjętą od innych wiedzę19. W Oxfordz-
kim Słowniku socjologii i nauk społecznych zaznacza się, Ŝe terminowi stereo-
typ nadaje się zazwyczaj znaczenie pejoratywne, w przeciwieństwie do socjolo-
gicznego procesu typizacji20. W wersji negatywnej opisuje się stereotyp jako 
uproszczony, jednostronny, skrajnie wyjaskrawiony obraz pewnej zbiorowości, 
traktujący wszystkich jej członków w sposób niezróŜnicowany, niezaleŜnie od 
ich przymiotów indywidualnych. Stereotyp, z punktu widzenia socjologa, po-
rządkuje świat. Stereotypy to elementy kultury, z których bogactwa czerpie 
reklama. Stereotypami są: Polacy to naród szczególnie bogobojny, Niemcy są 
punktualni, solidni, logiczni21. Tematem stereotypów najczęściej spotykanym są 
cechy zbiorowości etnicznych, narodowych i rasowych. Negatywne stereotypy, 
zwane przesądami, występują najczęściej jako przesądy rasowe, etniczne, takŜe 
regionalne, zawodowe, grupowe. Przykładami takich stereotypów są twierdze-
nia funkcjonujące w Polsce: babcia jest stara, schorowana i zajmuje się wnuka-
mi; kobieta pierze, sprząta, gotuje i ma dzieci (oraz z uśmiechem obsługuje 
rodzinę i gości); kobieta niezaleŜna z wyboru ma staropanieńskie nawyki (czyli 
jest pedantyczna, wygodnicka, a w opinii publicznej jest samotna, gdyŜ nikt jej 
nie chciał); stary kawaler jest zdziwaczały, marudny i zaniedbany z powodu 
braku kobiecej opieki; dobre samochody są dla męŜczyzn, a męŜczyźni są naj-
lepszymi kierowcami. 

Źródłami stereotypów są właściwości procesu poznawczego człowieka, 
sposoby przetwarzania przez niego informacji, skłonność człowieka do klasyfi-
kowania i typologizowania postrzeganych zjawisk. Stereotypy pomagają zre-
kompensować brak wiedzy. Ułatwiają orientację w świecie społecznym, rozpo-
znawanie zbiorowości, odróŜnianie grupy własnej od grup obcych oraz odróŜ-
nianie grup przyjaznych od wrogich22. Istnieją np. takie stereotypy dotyczące 
Polaków: Polacy jako naród są uczynni, gościnni, pomocni, umieją improwizo-
wać, są serdeczni, umieją dzielić się, mają poczucie humoru, uŜywają wielu 
zdrobnień, są autentyczni, nie stronią od komplementów23. 

                                                 
19 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 26. 
20 Oxford. Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2006, s. 360. 
21 P. Sztompka, Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 300–301. 
22 B. Szacka, Wprowadzenie…, s. 26. 
23 J. Fibiger, Swego nie znacie…, czyli Polska oczami obcokrajowców, Wyd. Element One, 

Warszawa 2010, s. 21, 25, 27. 
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RóŜni autorzy wymieniają róŜne elementy kultury, traktując je albo jako 
składowe kultury (czynniki), albo jako konkretne przykłady kultury materialnej 
czy niematerialnej, bądź teŜ jako jej zjawiska, dziedziny czy treść. Wszelka 
ludzka działalność związana jest z kulturą i ma miejsce w określonym obszarze 
kulturowym, takŜe wszystkie działania związane z kreowaniem reklamy. Znane 
stereotypy zostały przytoczone w celu sprawdzenia, jak bardzo współczesna 
reklama z nich korzysta. 

Reklamy telewizyjne w świetle badań 

Obserwację bloków reklamowych przeprowadzono w dwóch dniach: 
9.03.2011 roku oraz 22.10.2012 roku. 9 marca 2011 roku dokonano obserwacji 
wszystkich reklam wyemitowanych w programie pierwszym TVP w czasie 
największej oglądalności między godzinami 18.00 a 22.00. W kolejnych blo-
kach reklamowych wystąpiły spoty produktów, które przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Spoty reklamowe z 9 marca 2011 roku 

− Tabletki nasenne Benosen – na 
spokojny sen i rześki poranek 

− Rutinoscorbin – największe zaufanie 
wśród mam 

− Neckermann – dobre wakacje trzymają 
cały rok 

− Ibuprom Sprint Caps – sprintem 
zwalczam ból  

− Diasprazol – silniejszy lek od zgagi,  
− Corega świeŜy oddech – Jedz, 

rozmawiaj i śmiej się bez obaw 
− Protefix – krem do mocowania protez 

zębowych 
− Femina – zdrowie intymne pod 

kontrolą 
− Niquitin – rzucam po jednym 

papierosie zawsze, kiedy chcę 
− Athostopt z imbirem – mój 

sprawdzony sposób na stawy 
− Okulary Vision Express – tu są twoje 

okulary 

− Kawa Tchibo – podaj to, co najlepsze 
− Activia – uwolnij brzuch, uwolnij siebie 
− Serek Bakuś – kochająca mama, Serek 

Satino – dla zmysłów, Serek Danio – nowa 
metoda na głoda 

− Delma Extra – smakuje całej rodzinie, 
− Zott Monte – pełno smaku, pełno siły, 

pełno frajdy 
− Tic Tac – świeŜość w dwóch słowach 
− Raffaello – wyraŜa więcej niŜ 1000 słów 
− Piwo Tatra – bystre piwo 
− Kinder mleczna kanapka – mama wie, co 

dobre 
− Wafelek Horalky – smak po brzegi 

− Gazeta Wyborcza – renty i zasiłki teŜ 
rosną (okresowo) 

− Lidl – mądry wybór 
− Castorama – nikomu nie pozwolimy 

pobić naszych cen 

− Telefon Nokia w Erze – takie rzeczy to 
tylko w Erze 

− Plus GSM – w hołdzie Polakowi 
− Internet mobilny z Orange 
− Telefon Samsung w Plusie, internet  

w Plusie 
− Orange dla firm – sprawdź ofertę 

dopasowaną 
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− Orange free – dziś zmienia się z Orange 
− Getin Bank – lokata społeczna 
− Eurobank – Co jeszcze moŜemy dla 

Ciebie zrobić? 
− BOŚ – bank lokaty na dzień dobry 
− Liberty Direct – sprawdzone 

ubezpieczenia w lepszej cenie 

− Olej Total Quartz – lepsza ochrona, więcej 
kilometrów 

− Peugoet 303 – quality time 
− Opony Michelin – Lepsza droga do 

postępu 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

Z analizy przedstawionych reklam telewizyjnych moŜna wyciągnąć wniosek, 
Ŝe duŜe znaczenie w tworzeniu reklam odgrywa obyczaj. Produkty reklamowane 
często mają obco brzmiące nazwy, które swobodnie funkcjonują w języku pol-
skim. Przekaz reklamowy odwołuje się do znanych stereotypów. Niektóre rekla-
my (głównie słodyczy) przeniesiono z rynku niemieckiego. Adaptacje te są bar-
dziej lub mniej udane, w kaŜdym razie rozpoznawalne jest ich pochodzenie. Za-
pewne zakłada się, Ŝe na terenie Unii Europejskiej nie ma aŜ tak duŜych róŜnic  
w obrazowaniu i postrzegania świata.  

Jednym z bardziej znanych stereotypów jest to, Ŝe w okresie wiosny i jesie-
ni panuje duŜa zachorowalność na grypę. W ogóle, większość reklam dotyczy 
róŜnego rodzaju schorzeń i moŜliwości ich leczenia. Bazuje się na emocjach: 
lęku i strachu. Nie ma jednak reklamy szczególnie przyciągającej uwagę, na-
wiązującej do polskiej tradycji i z duŜą dozą humoru, a takich reklam spodzie-
wają się widzowie.  

W analizowanych blokach reklamowych z 2011 roku nie ma teŜ reklam  
o charakterze społecznym. 22 października 2012 roku powtórzono obserwację 
bloków reklamowych między godzinami 18.00 a 22.00, co przedstawiono  
w tabeli 2. 

Tabela 2 

Spoty reklamowe z 22 października 2012 roku 

− Stymen – podnosi sprawność seksualną, 
moŜesz więcej 

− Melatonina Lekam – czas na spokojny 
sen 

− Oral B – szczoteczka do zębów 
najczęściej polecana przez dentystów  

− Oscillococcinum – jedyny taki lek 
− Tran Gal – ufamy naturze 
− Aromactiv – swobodny oddech przez 

noc 
− Optyk Vission Express – 100 lat na to 

czekałem 

− Kinder – mleczna kanapka 
− Tic Tac – bądź na tak 
− Soki Tymbark – kochaj Ŝycie 
− Piwo Tyskie – klasyka odkryta na nowo 
− Kawa Millicano – przyszłość nadchodzi 

juŜ dziś 
− Piwo śubr – rano kawka, wieczorem 

Ŝubr 
− Czekoladki Alpen Gold – uśmiechnij się 
− Woda Muszynianka – przyciąga 

magnezem 
− Kinder Pingui – fajnie zjeść po szkole 
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− Permen – męskość, pierwsza klasa 
− Maść Naxii – na cały dzień bez bólu 
− Proliver – regeneruje wątrobę na cztery 

sposoby 
− Requthern – zimne stopy i dłonie 

requthern zadba o nie 
− Crédit Agricole, Bank Pocztowy – 

rachunki bez prowizji 
− Banki SGB – liczysz się dla nas 
− Zachodni Bank WBK – Chack Norris 
− PKO Bank Polski – dzień dobry 
− Eurobank – kredyt gotówkowy 

chciałabym, chciała 

− Energa – po prostu włącz 
− Samsung – technologia tak ma 
− Bosch – technologia bliŜej nas 
− Somat – najlepsza tabletka do zmywarek 
− HRS –  najlepsze hotele, 50% tanie 

− Tina nowa Tina – najwięcej porad, 
najlepsi eksperci 

− Platforma Hybrydowa TVP1 
− Oferta, Bez limitu – zmienia się z 

Orange 

− L’Oréal – Man Expert 
− Lidl – co tydzień coś nowego 
− Nowy Lenor – na zawsze odmienimy 

twoje łóŜko 
− Kapsułki Ariel – nieskazitelna czystość 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

W październiku 2012 roku przeprowadzono takŜe sondaŜowe badania (pró-
ba badawcza wynosiła 143 osoby) dotyczące tego, jaką rolę powinna odgrywać 
współczesna reklama. Według badanych, reklama powinna bawić, aby widz nie 
poczuł się znudzony i jeszcze raz chętnie obejrzał dany spot. Funkcje informo-
wania oraz zachęcanie do kupna były wymieniane na drugim miejscu. Zapytano 
takŜe, jak młodzi ludzie odnoszą się do reklam natury społecznej, czyli nieko-
mercyjnych. Większość badanych przypisywała reklamie o wiele większe zna-
czenie niŜ tylko zachęcanie i pobudzanie do kupna określonych towarów. Około 
75% uwaŜało, Ŝe zasadne jest nadawanie reklam społecznych w telewizji. Re-
klama taka ma za zadanie uświadomienie widzom problemów społecznych, np. 
ochrony środowiska, oszczędzania energii. Powinna funkcjonować obok in-
nych, głównie z tego względu, Ŝe ma szeroki zakres oddziaływania. Zwracano 
uwagę na to, Ŝe telewizja ma szansę wyrobienia nawyków oszczędzania i widz 
,,przejęty ekologią” stara się odłączyć urządzenia elektryczne od prądu, gdy nie 
są uŜytkowane, np. ładowarki do komórek. Z jednej strony, młodzi ludzie uwa-
Ŝali, Ŝe warto uzmysłowić społeczeństwu skutki braku oszczędności, z drugiej 
zaś około 20% badanych wyraŜało sprzeciw i uwaŜało, Ŝe zawarta sugestia za-
warta w reklamie moŜe być nieskuteczna, gdyŜ ogranicza ich wolny wybór 
i nakazuje określone postępowanie. 

W szczegółowej części badania ograniczono się do przeanalizowania jednej 
z reklam, dotyczącej oszczędzania energii. Do oglądania tej reklamy przyznały 
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się 102 osoby. Nadawcą reklamy było Ministerstwo Ochrony Środowiska. Re-
klamę warto scharakteryzować ze względu na duŜy eklektyzm. Mamy w niej 
przykład zastosowania róŜnych i dość odmiennych metod reklamowych. Wy-
stępują eksperci z zupełnie róŜnych dziedzin – np. profesor Bralczyk (języko-
znawca) komentuje scenkę rodzajową zagraną przez młodych aktorów 
i zauwaŜa, Ŝe „czy się włącza czy włancza” (przywołanie często występującego 
błędu językowego) jest mniej waŜne od tego, iŜ najistotniejsze jest oszczędzanie 
energii. Drugi odcinek reklamy oparty jest na podobnym schemacie: tym razem 
występuje dwóch autentycznych (realnych, nie fikcyjnych) ekspertów, którzy 
rozmawiają o oszczędzaniu energii, komentując scenkę rodzajową z podtekstem 
seksualnym. W tym przypadku drugim ekspertem, obok profesora Bralczyka, 
jest Lew Starowicz, popularny w mediach seksuolog. Wniosek jest taki, Ŝe na-
leŜy w kaŜdej sytuacji Ŝyciowej pamiętać o oszczędzaniu energii.  

W reklamie tej wykorzystano róŜne techniki: oparcie się na opinii eksper-
tów, scenkę rodzajową, poczucie humoru z zaskakującą puentą, aluzyjne nawią-
zanie do wcześniejszych zdarzeń. Studenci mieli określić wady i zalety danej 
reklamy. Do zalet zaliczono: humor, działanie na wyobraźnię, uŜyteczny cha-
rakter reklamy, trafianie do duŜej liczby osób. Do negatywów zaliczono: narzu-
canie zachowania, ogólnie – niechęć do reklam, prawdopodobieństwo braku 
oddziaływania reklamy ze względu na duŜą liczbę spotów w bloku reklamo-
wym. Zaś co do samej treści reklamy, to nie podobali się aktorzy oraz dyskry-
minowanie dziewczyny–aktorki z powodu popełnienia przez nią błędów języ-
kowych. Niektórzy sugerowali jednak, Ŝe reklama naszpikowana jest odwoła-
niami do stereotypów i mogą wystąpić problemy z jej zrozumieniem. Jednak 
sama idea reklamowania oszczędzania zamiast stosowania pisemnego komuni-
katu medialnego, który wydawał się bardziej wskazany, została oceniona pozy-
tywnie. 

Podsumowanie 

Powszechnie znane techniki reklamowe występujące w spotach telewizyj-
nych tworzone są raczej na globalnym rynku. Widać tendencje do łączenia róŜ-
nych technik (typów) reklam, przy czym pamięta się o elementach humory-
stycznych, które przyciągają widza. Przy kreacji reklam wykorzystuje się bada-
nia rynku o charakterze psychologicznym czy neuropsychologicznym, co po-
zwala na tworzenie pewnych kanonów. Wśród analizowanych spotów w roku 
2011 i 2012 nie ma, według autorki, oryginalnych haseł. Nazwy produktów 
mają obce brzmienie, występuje uniwersalizacja apelu reklamowego i mocno 
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uproszczona forma. Z drugiej strony, wybrana reklama o charakterze społecz-
nym, dotycząca oszczędzania energii, sięga do obyczajowości i rodzimego ste-
reotypu. Według badanych forma okazała się tak skomplikowana, uŜyto tak 
wielu odniesień i odwołań, Ŝe reklama moŜe zostać źle zrozumiana. 
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Streszczenie 

W artykule omówiono komunikację marketingową na polskim rynku usług transportowych. 
Wyodrębniono dwa jej rodzaje: komunikację formalną, czyli promocję (i wskazano podstawowe 
jej instrumenty) oraz komunikację nieformalną (i scharakteryzowano podstawowe jej obszary 
oraz zakres komunikatów). 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa formalna i nieformalna, usługi transportowe 

Wprowadzenie 

Tradycyjnie rozumiane elementy marketingu mix powinny być na początku 
XXI wieku rozpatrywane w kontekście zarządzania toŜsamością, komunikacją 
z rynkiem oraz wizerunkiem przedsiębiorstw transportowych i świadczonych 
przez nie usług2. Nowym kierunkiem oddziaływania podmiotów działających 
na europejskim rynku usług transportowych na otoczenie moŜe stać się profe-
sjonalna komunikacja marketingowa. Oznacza ona przejście do konstruktywne-
go dialogu z otoczeniem, prowadzonego na bieŜąco, uwzględniającego zdoby-
cze nowoczesnej technologii.  

                                                 
1 grazyna.rosa@wzieu.pl. 
2 G. Rosa, Specyfika komunikacji marketingowej przedsięwzięć transportowych, w: Perspekty-

wy rozwoju marketingu. Wyzwania praktyki, red. S. Makarski, W. Kuźniar, „Handel Wewnętrz-
ny”, wrzesień–październik 2012, s. 119. 
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Nowocześnie rozumiana komunikacja marketingowa jest zarządzaniem dia-
logiem firmy z otoczeniem rynkowym3. Do głównych obszarów komunikacji 
marketingowej naleŜą: promocja oraz wszystkie pozostałe działania będące 
komunikatami. 

W artykule przedstawiono charakterystykę komunikacji marketingowej 
podmiotów działających na polskim rynku usług transportowych. Celem rozwa-
Ŝań jest wskazanie moŜliwości implementacji klasycznych instrumentów i dzia-
łań z zakresu komunikacji marketingowej na rynku usług transportowych. 
W artykule zastosowano metody: opisową, analizy, syntezy i wnioskowania. 

Komunikacja formalna (promocja) na rynku usług transportowych 

Promocja, jako komunikacja formalna, to typowe działania, zaplanowane 
i zamierzone, dotyczące wybranych przez firmę obszarów. Do klasycznych 
instrumentów (form) promocji moŜna zaliczyć: reklamę, akwizycję, promocję 
uzupełniającą, public relations i publicity oraz sponsoring.  

Działania promocyjne przedsiębiorstw transportowych moŜna podzielić  
w zaleŜności od grup docelowych, do których są skierowane. W przewozach 
pasaŜerskich ukierunkowane są przede wszystkim na indywidualnego klienta  
i mają charakter relacji B2C, natomiast w przewozach ładunków głównie na 
klienta instytucjonalnego (przedsiębiorstwa) i mają charakter relacji B2B.  
Z tego teŜ względu zdecydowanie róŜnią się od siebie rodzajem wykorzystywa-
nych narzędzi, skalą ich wykorzystania oraz formą i wykorzystaniem nośników 
informacji. 

Głównym instrumentem promocji wykorzystywanym w usługach transpor-
towych jest reklama, której przedmiotem jest konkretna usługa transportowa. 
Jej specyfika wynika z niematerialnego charakteru reklamowanej usługi, co 
wiąŜe się z wizualizacją i personifikacją, a przede wszystkim z ukierunkowa-
niem na korzyści związane z nabyciem usługi. W procesie oddziaływania na 
klientów moŜe pełnić funkcję informującą, nakłaniającą i przypominającą. Mo-
Ŝe mieć charakter reklamy producenta (np. PKP Cargo SA, PLL LOT SA, 
DHL), pośrednika (np. biuro podróŜy ITAKA), lub być reklamą społeczną (któ-
rej zleceniodawcą jest np. jednostka samorządu terytorialnego: gmina, woje-
wództwo lub miasto, samorząd). 

                                                 
3 J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa – perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30–

70, w: Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Zeszyty Naukowe nr 
208, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 12–13. 
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W przewozach osób jest ona szczególnie widoczna zarówno w postaci 
ATL4, na którą składają się reklamy telewizyjne (np. PKP Intercity), radiowe, 
najczęściej o charakterze lokalnym (np. reklama PKP Przewozy Regionalne: 
Smerfy na dworcu PKP w Szczecinie), prasowe (reklama usług lotniczych 
i portu lotniczego w Goleniowie), a przede wszystkim internetowe, jak 
i w postaci BTL – kalendarze, ulotki, listy skierowane do organizatorów wycie-
czek szkolnych, pracowniczych itp. W przewozach ładunków reklama częściej 
ukierunkowana jest na ulotki i kontakty e-mailowe, telefoniczne. W zakresie 
działań reklamowych najbardziej profesjonalne działania prowadzą porty i linie 
lotnicze. Większość jednak tych działań skierowana jest do segmentu B2C. 

W przewozach ładunków przedsiębiorstwa transportowe wykorzystują 
głównie reklamę, akwizycję i public relations, pozostałe narzędzia promocji 
w znacznie mniejszym (lub wcale) zakresie. Przykładem mogą być: bieŜące 
zmiany stron internetowych przewoźników (np. PKP Cargo, Zarządu Morskich 
Portów Szczecina i Świnoujścia) – zawierające informacje dla usługobiorców, 
inwestorów, regulacje prawne oraz sposoby kontaktu z właściwymi osobami 
w firmach, coraz bardziej powszechna obecność w internecie na stronach róŜ-
nych organizacji, wydarzeń, akcji, pełniejszy zakres informacji i, co najwaŜniej-
sze, coraz pełniejsze i dojrzalsze relacje z klientami.  

Akwizycja, czyli sprzedaŜ osobista, polega na pozyskiwaniu nabywców 
usług transportowych przez bezpośrednie kontakty z nimi przedstawiciela 
przedsiębiorstwa. Jej duŜe znaczenie wynika z niematerialnego charakteru usług 
transportowych, co często wymaga przedstawienia szczegółów, dodatkowych 
informacji, porady, pomocy w wyborze wariantów usługi, przedstawienia zalet 
i korzyści dla klienta. Kontakt bezpośredni tworzy relacje długookresowe, czę-
sto o charakterze nieformalnym, pozwala poznać mechanizm postępowania 
zakupowego usługobiorcy i czynniki go kształtujące, wzbudza uświadomienie 
innych potrzeb klienta i oferuje moŜliwości ich zaspokojenia. Jest to narzędzie, 
które moŜna wykorzystywać do promocji wszystkich rodzajów usług transpor-
towych, najczęściej w odniesieniu do segmentu B2B. 

Public relations i publicity, zwane równieŜ propagandą marketingową lub 
promocją reputacji, polegają na wzbudzeniu zaufania, kształtowaniu poŜądane-
go wizerunku firmy w opinii otoczenia (nabywców, opinii publicznej) za pomo-
cą mediów (audycji radiowych, programów telewizyjnych, artykułów w prasie 
itp.), organizowania imprez, spotkań, konferencji, seminariów, uczestnictwa 

                                                 
4 Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp.  

z o.o., Gdańsk 2001, s. 120. 
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w targach. Do działań z tego zakresu naleŜą teŜ publikacje (o charakterze pro-
mocyjnym lub informacyjnym, np. raporty roczne przewoźników, biuletyny 
informacyjne o nowych usługach), wystąpienia przedstawicieli firm w róŜnych 
mediach (telewizji, radiu, prasie, obecność w mediach społecznościowych), 
wywiady z nimi, filmy, w których promowane są pewne gałęzie transportu (np. 
walory podróŜy transportem kolejowym)5.  

Public relations są bardzo waŜnym instrumentem promocji usług transpor-
towych, głównie ze względu na ich cechy. Brak materialnego charakteru powo-
duje, Ŝe postrzeganie usługi obarczone jest w duŜym stopniu odczuciem subiek-
tywnym. Dlatego teŜ bardzo waŜną cechą jest wiarygodność i rzetelność infor-
macji. Dobry klimat tworzą informacje o udzielanej pomocy w zakresie prze-
wozu osób z określonych grup społecznych czy ładunków do wybranych od-
biorców (np. obsługa transportowa obszarów klęsk Ŝywiołowych, udział  
w WOŚP). Wszystkie działania z zakresu PR powinny koncentrować się na 
klientach (podróŜnych i usługobiorcach w przewozach ładunków), na zaspoko-
jeniu ich potrzeb, Ŝyczeń i pragnień.  

Promocja uzupełniająca to działania wspomagające sprzedaŜ, kierowane do 
końcowych odbiorców, najczęściej pasaŜerów indywidualnych lub ogniw po-
średnich w postaci np. biur podróŜy, operatorów logistycznych w kanałach dys-
trybucji. Istotą tej formy promocji jest podniesienie atrakcyjności usługi trans-
portowej w krótkim zazwyczaj okresie przez specjalną zachętę, zaproszenie, 
bezpośredni kontakt z usługobiorcami. Stosuje się ją w przypadku wprowadza-
nia na rynek nowej usługi transportowej lub wzmoŜenia popytu na świadczone 
usługi, konieczności rozszerzenia rynku usługobiorców czy wzmocnienia marki 
oferowanych usług. Na rynku transportowym wykorzystanie tego narzędzia 
przejawia się w6:  

– manipulowaniu ceną usług transportowych w okresach szczytowych 
i pozaszczytowych, 

– wręczaniu nagród klientom spełniającym określone kryteria (stałym, 
często lub obficie nabywającym usługi), 

– dostarczaniu folderów, informatorów usługobiorcom, będących prezen-
tem dla wybranych klientów, 

                                                 
5 Marketing na rynku usług lotniczych, red. D. Rucińska, A. Ruciński, Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 101. 
6 D. Rucińska, O. Wyszomirski, Marketing w transporcie, w: Transport, red. W. Rydzkowski,  

K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 330. 
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– zapewnieniu zwrotu opłat za usługi, podczas realizacji których nie zo-
stały spełnione określone wymagania stanowiące podstawowe i dodat-
kowe właściwości usługi.  

Zaletę promocji uzupełniającej usług transportowych stanowi moŜliwość 
szybkiego oddziaływania na wzrost ich sprzedaŜy, natomiast wadą jest krótko-
okresowe oddziaływanie na usługobiorców, ograniczające się do czasu trwania 
działań promocyjnych.  

Sponsoring to promowanie i kształtowanie wizerunku firmy za pomocą fi-
nansowania lub wspomagania osób, instytucji, imprez, programów telewizyj-
nych itp. Na rynku usług transportowych, gdzie silna konkurencja wymusza 
minimalizowanie kosztów przedsiębiorstw, jest to forma promocji o niewielkim 
znaczeniu. JednakŜe moŜna spotkać tego typu działania choćby w zakresie 
sponsorowania konferencji z zakresu tematyki transportowej lub marketingowej 
(np. PKP Cargo SA, CTL Logistics, EuroAfrica, PKP Informatyka, Trade Trans 
Sp. z o.o., 3M są sponsorami konferencji „Translog”, „EuroTrans”; Unity Line 
sponsoruje konferencję „Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumen-
ty”), wydania publikacji o tematyce transportowej.  

Komunikacja nieformalna na rynku usług transportowych 

Komunikacja nieformalna to działania, które w sposób pośredni przekazują 
otoczeniu informacje o firmie transportowej i wpływają na jej wizerunek. In-
formacje te, jeŜeli są korzystne, wykorzystuje się w promowaniu firmy. Komu-
nikacja nieformalna to wszystkie inne działania, poza promocją, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni niosą komunikaty marketingowe do otoczenia rynko-
wego i z tego otoczenia je pobierają7. MoŜna wyodrębnić sześć grup komunika-
tów, które poniŜej przybliŜono. 

Pierwsza grupa to komunikaty związane z samym przedsiębiorstwem trans-
portowym (wizja, misja, idea, cele, zamierzenia). Te komunikaty mogą mieć 
charakter promujący nowoczesność, znajomość zasad zarządzania. 

WyróŜnia się teŜ komunikaty związane z partnerami oraz z zasobami 
i technologiami: co moŜna komunikować otoczeniu, w jakim aliansie się funk-
cjonuje, kto jest partnerem strategicznym, jakimi zasobami (ilościowymi i jako-
ściowymi) w zakresie taboru transportowego się dysponuje albo jakie technolo-
gie przewozów się realizuje. 

                                                 
7 Komunikacja marketingowa…, s. 22. 
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Przykładem mogą być sojusze linii lotniczych, do których moŜna zaliczyć8: 
– Star Alliance (powstał w 1997 roku i obejmuje głównie Deutsche Lu-

fthansa i United), 
– Oneworld (powstał w 1999 roku i obejmuje głównie British Airways 

oraz American Airlines), 
– Sky Team (powstał w 2000 roku i obejmuje głównie Air France/KLM 

i Northwest Airlines). 
Natomiast inwestycje kapitałowe nie są częste, głównie z przyczyn organi-

zacyjnych, prawnych, ekonomicznych i innych. Do przykładowych naleŜą: 
– przejęcie Swiss International Airlines przez Deutsche Lufthansa w 2005 

roku, 
– fuzja British Airways i Iberii zainicjowana w 2009 roku, 
– przejęcie Austrian Airlines przez Deutsche Lufthansa w 2009 roku. 
Takie działania dają szansę na zwiększenie popytu – dzięki oferowaniu bar-

dziej konkurencyjnej sieci połączeń pod względem gęstości, elastyczności, 
prędkości i płynności połączeń; pozwalają na obniŜenie kosztów – dzięki eko-
nomii skali, oraz obniŜenie kosztów jednostkowych na działania marketingowe 
odnoszące się do kilku podmiotów.  

Jedną z form współpracy przewoźników lotniczych w ramach zarówno 
aliansów lotniczych, jak i poza nimi jest code-sharing9. Z punktu widzenia pa-
saŜerów, umowy tego typu postrzegane są pozytywnie, pozwalają bowiem na10: 
jednorazową odprawę bagaŜowo-paszportową i automatyczne przenoszenie 
bagaŜu w czasie kaŜdego postoju, skrócenie oczekiwania na kolejne loty, połą-
czenie programów typu frequent flyer11, przejęcie przez jednego przewoźnika 
odpowiedzialności przed klientami za całość podróŜy przez wystawienie jedne-
go biletu na całą podróŜ. 

                                                 
8 Ministerstwo Infrastruktury, Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski – prace analityczne. 

Raport cząstkowy 1: Analiza obecnego stanu (lata 2000–2008) rynku transportu lotniczego w Polsce 
na tle rynku europejskiego i światowego, 31.01.2010, s. 29–33, http://www.transport.gov.pl/ 
files/0/1794291/czastkowy1.pdf. 

9 Porozumienie handlowe między dwoma przewoźnikami lotniczymi, na podstawie którego 
jedna ze stron (przewoźnik operujący) dokonuje obsługi pod swoim lub wspólnym kodem, dając 
jednocześnie drugiej ze stron (przewoźnikowi code-share) moŜliwość finansowania i sprzedaŜy 
tego samego połączenia wszystkim klientom i oznaczania go tym samym lub swoim własnym 
oznaczeniem kodowym, bez obsługiwania wspomnianego połączenia we własnym zakresie. Za: 
A. Ruciński: Transport lotniczy, w: Transport…, s. 172. 

10 E. Marciszewska, Code-sharing w międzynarodowym ruchu lotniczym, „Problemy Ekonomi-
ki Transportu” 1995, nr 3, s. 203 

11 Programy typu frequent flyer przeznaczone są dla często podróŜujących pasaŜerów linii 
lotniczych. UmoŜliwiają one zbieranie mili oraz późniejszą ich wymianę na darmowe loty.  
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Trzecia grupa to komunikaty przez całościową identyfikację, w skład której 
wchodzą: nazwa przedsiębiorstwa, logo, kolor(y), stały element graficzny (ele-
menty te występują np. na materiałach drukowanych, na środkach transportu 
przewoźników). Na komunikację nieformalną przedsiębiorstw transportowych 
przez całościową identyfikację składają się: 
1. System identyfikacji wizualnej, w skład którego wchodzą: nazwa firmy, 

znak firmowy, logo, kolor firmowy/kolory firmowe, stały element graficz-
ny. Wielką wagę do spójności wizerunkowej przywiązują duŜe firmy posia-
dające te elementy – spółki kolejowe (np. Intercity – charakterystyczny na-
pis czerwono-biało-granatowy), linie lotnicze (np. PLL LOT, Air Berlin – 
czerwone i granatowe kolory, Lufthansa – białe i granatowe kolory), przed-
siębiorstwa Ŝeglugowe (np. Polsteam – masowce w kolorze czarnym, PśM 
– charakterystyczne logo czerwono-białe), przewoźnicy samochodowi (np. 
C. Hartwig – na zielonym tle naczepy biały napis z nazwą firmy, Trade 
Trans – róŜne odcienie niebieskiego). Mniejsze przedsiębiorstwa równieŜ 
przywiązują wagę do spójności wizerunkowej, czego przykładem mogą 
być: autobusy i busy – Follow me! – srebrne z Ŝółtym napisem nazwy fir-
my, Emilbus – zielone busy z Ŝółtym napisem nazwy firmy. 
Elementy wizerunkowe mogą występować na róŜnych nośnikach: na mate-
riałach drukowanych (eksponowanych na zewnątrz i wewnątrz siedziby 
firmy czy punktów sprzedaŜy), na ubiorach, na upominkach wręczanych na 
targach i wystawach, równieŜ na stoiskach i eksponatach, na środkach 
transportu. Przykładem świadectwa materialnego świadczonych usług 
transportowych mogą być uzyskane i eksponowane certyfikaty, np. AEO 
(Authorised Economic Operator – upowaŜniony podmiot gospodarczy). 
Procedura wykonawcza, wymogi i kryteria określone są w odrębnym rozpo-
rządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 
z roku. Przyznawane są trzy rodzaje świadectw:  
– AEOC – uproszczenia celne, 
– AEOS – bezpieczeństwo i ochrona, 
– AEOF – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona. 
Kryteria oceny w przyznawaniu certyfikatów odnoszą się do standardów 
obowiązujących dla certyfikatów ISO 9001 (system zarządzania jakością), 
ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji) i ISO 28000 
(system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw). Przyspiesza to 
znacznie procedury związane z odprawami i postępowaniami celnymi, 
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skracając czas przewozu ładunków12. W przewozach ładunków istotnym 
działaniem z tego zakresu są: posiadanie profesjonalnej strony internetowej 
oraz dysponowanie materiałami promocyjnymi w jednolitym układzie gra-
ficznym, kolorystycznym. Strony internetowe firm transportowych, logi-
stycznych, spedycyjnych, towarzystw lotniczych, biur podróŜy są bardzo 
rozbudowane, zawierają wiele informacji, są atrakcyjne, wykonane i pro-
wadzone profesjonalnie. 

2. System pozostałych (innych niŜ graficzne) symboli i zachowań, do których 
w usługach transportowych naleŜą: sposób ubierania się pracowników, spo-
sób zachowania się, biznesowy savoir-vivre wspólny dla pracowników fir-
my. Elementy te są bardzo dobrze wykorzystywane w transporcie lotni-
czym.  
Czwarta grupa to komunikaty związane ze sposobami sprzedaŜy usług 

transportowych i warunkami płatności (dotyczące np. uproszczonych procedur, 
krótkiego czasu, moŜliwości negocjacji cenowych, obsługi przez opiekuna 
usługobiorcy itp.). 

Następną grupę stanowią komunikaty przez działania społeczne: pomoc lo-
kalnej społeczności, działania na korzyść społeczeństwa z zakresu marketingu 
społecznego. SłuŜą one kształtowaniu nowych postaw i sposobów zachowań na 
rynku usług transportowych. Istotną przesłanką rozwoju transportu są wymaga-
nia ochrony środowiska naturalnego, które wpływają na preferowanie gałęzi 
transportu i technologii przyjaznych środowisku. Wpłynęło to na wypracowanie 
koncepcji zrównowaŜonego rozwoju transportu (sustainable transport deve-
lopment). Polega ona na rozwijaniu transportu odpowiadającym na zmiany po-
pytu, zharmonizowanym z potrzebami społeczeństwa i racjonalnie wykorzystu-
jącym zasoby naturalne13. Efektem oddziaływania marketingu społecznego są 
przeobraŜenia na rynku usług transportowych w zakresie np. doboru gałęzi 
transportu, preferowanie transportu intermodalnego, konkretnego środka trans-
portu lub z moŜliwością załadunku produktów w konkretnych opakowaniach, 
wywóz odpadów, nowoczesność środków transportu itp. Podstawą kształtowa-
nia tego rodzaju marketingu są zapisy w Białej Księdze z 2001 roku14, dotyczą-

                                                 
12 AEO – świadectwo zaufania, „Gazeta Transportowa” nr 3, z 16 stycznia 2013, dodatek: Do-

radztwo, edukacja, zarządzanie. 
13 B. Liberadzki, Europejska polityka transportowa,  w: Uwarunkowania rozwoju systemu 

transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji, War-
szawa 2006, s. 23. 

14 White Paper European Transport Policy for 2010. Time to Decide. Brief Presentation, Sep-
tember 2001. 



Komunikacja marketingowa na rynku usług transportowych 439

ce polityki zrównowaŜonego rozwoju oraz w Białej Księdze z 2011 roku15, 
dotyczące ograniczenia emisji CO2. Nowe europejskie normy odnoszące się do 
emisji spalin stawiają trudne wyzwania przed producentami pojazdów. Funk-
cjonowanie współczesnych przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych  
i logistycznych charakteryzuje się przeobraŜeniami we wszystkich aspektach 
prowadzonej działalności. Powstają w tym zakresie nowatorskie projekty  
i usługi w ramach tzw. zielonej logistyki, realizowane przez przedsiębiorstwa 
sektora TSL16. 

Ostatnia grupa to komunikaty przez badania marketingowe (sugerujące 
zmiany w kierunku lepszego zaspokojenia potrzeb usługobiorców, preferencji 
przewozowych czy zachowań transportowych). Ze specyfiki usług transporto-
wych wynika, Ŝe do głównych obszarów ich badań naleŜy: badanie potrzeb 
przewozowych i popytu, preferencji klientów oraz zachowań konkurencyjnych.  

Badania potrzeb przewozowych słuŜą odpowiedzi na pytanie, ilu uŜytkow-
ników, skąd, dokąd i kiedy chciałoby się przemieścić lub przewieźć swój ładu-
nek. Badania te, nawet przy zastosowaniu najlepszych metod, zawsze będą 
obarczone duŜym błędem związanym z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, 
co nastąpi w określonej przyszłości, którą trudno przecieŜ precyzyjnie przewi-
dzieć. Elementy moŜliwego scenariusza mają róŜne prawdopodobieństwo 
i wiąŜą się z ustaleniem intencji, dlatego teŜ są przedmiotem badania zachowań 
komunikacyjnych17. 

Badanie popytu moŜna prowadzić zarówno w odniesieniu do popytu efek-
tywnego (zrealizowanego), jak i popytu potencjalnego18. Badanie popytu efek-
tywnego ma charakter badań ilościowych. W transporcie ładunków podmiotami 
badań są podmioty gospodarcze (usługobiorcy), przedsiębiorstwa przewozowe, 
spedycyjne i logistyczne (usługodawcy), rejestrujące dane dotyczące wielkości 
i struktury przewozów. Popyt efektywny w drogowym transporcie ładunków 
moŜna równieŜ badać za pomocą kompleksowych badań ruchu w postaci wy-
wiadów i ankiet przeprowadzanych w przedsiębiorstwach wykorzystujących 

                                                 
15 White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 

resource efficient transport system, Brussels, 28.3.2011 COM (2011) 144 final. 
16 B. Kos, Proekologiczna działalność jako element społecznej odpowiedzialności przedsię-

biorstw, w: Innowacje w transporcie, zarządzanie, technologie, procesy. Euro-Trans 2009, red. 
E. Załoga, T. Kwarciński, E. Kuciaba, Print Group, Szczecin 2009, s. 83. 

17 D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski, Zarządzanie marketingowe na rynku usług 
transportowych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004. 

18 S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007, s. 217–236. 
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samochody cięŜarowe, na kordonach zewnętrznych i przekrojach dróg, w cen-
trach logistycznych, portach morskich i magazynach19. 

Natomiast, biorąc pod uwagę istotę popytu potencjalnego (ilość lub wartość 
usług, jaką określona grupa usługobiorców ma lub miała zamiar zakupić  
w określonym czasie), zakres wykorzystywanych metod jest zróŜnicowany 
i obejmuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe (głównie wywiad gru-
powy i metody projekcyjne). W badaniu tym, które jest ujęciem prognostycz-
nym, ujmuje się główne czynniki rozwoju poszczególnych segmentów oraz 
nowe czynniki jakościowe, zmieniające dotychczasowe trendy rozwoju anali-
zowanych segmentów.  

Badania związane z promocją obejmują podstawowe instrumenty promocji: 
reklamę (róŜne formy ATL, np. w internecie, prasie, radiu, telewizji – i BTL, 
np. ulotki, materiały promocyjne, aŜ po kampanie wizerunkowe), akwizycję 
(szczególnie w przypadku ładunków lub przewozów grupowych), promocję 
uzupełniającą (jakie formy zachęty stosować, np. konkursy, wydarzenia, akcje 
promocyjne), public relations (informacje w mediach) i sponsorowanie (podej-
mowanie decyzji, kogo lub co sponsorować i w jakiej dziedzinie). Odnoszą się 
głównie do wyboru optymalnej struktury wykorzystywanych narzędzi, nośni-
ków, form, co znajduje odzwierciedlenie w budŜecie promocyjnym. Badania 
związane z komunikacją nieformalną obejmują poszczególne jej elementy. 

Podsumowanie 

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw transportowych (formalna 
i nieformalna) stanowi zarządzanie ich dialogiem z otoczeniem. W zaleŜności 
od rodzaju przewozów (pasaŜerskie i towarowe) oraz struktury gałęziowej, po-
szczególne instrumenty komunikacji mogą być wykorzystywane w róŜnym 
zakresie. Formy, techniki i style komunikowania są uwarunkowane równieŜ 
tym, do kogo jest kierowany przekaz komunikacyjny, kto jest odbiorcą komu-
nikatu, z uwzględnieniem róŜnic kulturowych poszczególnych krajów UE. Do 
odbiorców komunikacji marketingowej mogą naleŜeć: potencjalni nabywcy 
(indywidualni i instytucjonalni), dostawcy, środowisko branŜowe, eksperci, 
liderzy opinii, grupy odniesienia, dziennikarze, pracownicy firm, władze, całe 
społeczeństwo. 
 

                                                 
19 O. Wyszomirski, Badania potrzeb przewozowych i popytu, w: Polski rynek usług transpor-

towych. Funkcjonowanie – przemiany – rozwój, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2012, s. 118. 
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The paper describes marketing communication on the transportation service market in Po-

land. The communication is recognized in two areas: as formal communication, namely promo-
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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano potencjał serwisu społecznościowego w kształtowaniu wartości 
marki. Opisano korzyści płynące dla konsumenta i przedsiębiorstwa z wykreowania silnej marki. 
Omówiono zalety nowych mediów w prowadzeniu skutecznej i efektywnej komunikacji marke-
tingowej. Zamieszczono konkluzje wyników badań oraz odwołano się do przykładów wykorzy-
stania serwisu społecznościowego w promowaniu marki. Serwis społecznościowy z powodze-
niem moŜe być wykorzystany do budowania toŜsamości marki, relacji z konsumentami oraz 
zbioru asocjacji związanych z marką. Natomiast media tradycyjne w dalszym ciągu są najlepszym 
kanałem komunikacji w kształtowaniu wysokiego poziomu świadomości marki. 

Słowa kluczowe: marka, serwis społecznościowy, komunikacja marketingowa 

Wprowadzenie 

Zazwyczaj komunikacja przedsiębiorstwa działającego na rynku konsumen-
ta indywidualnego opiera się na mediach tradycyjnych (telewizji, radiu i prasie), 
poniewaŜ oferują one największy poziom dotarcia z informacją do odbiorców. 
W szczególności dotyczy to komunikacji ukierunkowanej na zbudowanie świa-
domości marki2. Wydaje się, Ŝe w perspektywie kilku kolejnych lat media ma-

                                                 
1 olgierd.witczak@ue.katowice.pl. 
2 Marka – nazwa, termin, znak, symbol oraz jakakolwiek właściwość identyfikująca sprzedaw-

cę produktu lub usługi odróŜniająca go od innych sprzedawców. Za: American Marketing Asso-
ciation, http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx (25.02.2013); równieŜ:  
T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, definicje, zasady, metody, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 
1998, s. 160; P. Cheverton, Jak skutecznie wykorzystać potencjał marki. Tajniki budowania marki 
i zarządzania nią, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 11; H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzania 
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sowe będą w dalszym ciągu podstawowym kanałem komunikacji wykorzysty-
wanym w kreowaniu poŜądanego wizerunku marki. Jednak dynamiczny rozwój 
technologii informacyjnej wpływa na zmiany w postrzeganiu mediów tradycyj-
nych. Funkcjonalność i oferowane przez nowe media3 korzyści, a w szczegól-
ności potencjał mediów wykorzystujących internet (rozwój www, media i ser-
wisy społecznościowe), będą budziły coraz większe zainteresowanie ze strony 
przedsiębiorstw. Rosnące wskaźniki penetracji internetu wzmacniane wysoką 
dynamiką sprzedaŜy urządzeń mobilnych z dostępem do sieci sprawiają, Ŝe 
nowe media są coraz bardziej atrakcyjnym kanałem komunikacji. 

Celem artykułu jest zatem eksploracja problematyki budowania wartości 
marki przy wykorzystaniu potencjału serwisu społecznościowego. RozwaŜania 
oparte zostały na literaturze przedmiotu, aktualnych wynikach badań i przykła-
dach z praktyki gospodarczej. 

Marka – korzyści dla przedsiębiorstwa i konsumenta 

RóŜnorodność i fragmentaryzacja mediów, malejące koszty wyprodukowa-
nia i nadania komunikatu oraz zwiększająca się ilość docierających do odbiorcy 
komunikatów to główne uwarunkowania obecnej komunikacji marketingowej. 
Przedsiębiorstwa mają więc coraz większe trudności z dotarciem z informacją 
do wybranej grupy docelowej. 

Zasobem, który podnosi skuteczność i efektywność komunikacji przedsię-
biorstwa z otoczeniem, jest marka. Ma na to wpływ szeroki wachlarz korzyści 
płynących z posiadania przez przedsiębiorstwo rozpoznawalnej marki. Mając na 
uwadze perspektywę konsumenta oraz przedsiębiorstwa4, moŜna wskazać na-
stępujące korzyści oferowane przez markę: 
1. Perspektywa konsumenta: 

– upraszczająca – redukowanie docierających komunikatów do najbar-
dziej istotnych z punktu widzenia odbiorcy, dzięki czemu zauwaŜalność 
i dotarcie do poŜądanego przez konsumenta produktu jest szybsze5; 

                                                                                                                        
marką, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 16; L. de Chernatony, Marka. Wizja  
i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2003, s. 24. 

3 Nowe media to cyfrowy proces tworzenia i rozpowszechniania informacji (jak równieŜ ich 
przetwarzania, wymiany i przechowywania) będących przedmiotem komunikacji społecznej  
o charakterze indywidualnym i masowym (np. serwisy i media społecznościowe: Facebook, 
YouTube). Kluczowymi technologiami dynamizującymi rozwój nowych mediów jest internet 
oraz telefonia mobilna. 

4 H. Calderón, A. Cervera, A. Mollá, Brand assessment: a key element of marketing strategy, 
„Journal of Product & Brand Management” 1997, Vol. 6, No. 5, s. 294–295. 

5 X. Guo, A.W. Hao, X. Shang, Consumer perceptions of brand functions: an empirical study 
in China, „Journal of Consumer Marketing” 2011, No. 28/4, s. 270. 
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– porządkująca – systematyzacja docierających informacji w logiczną dla 
odbiorcy całość, co umoŜliwia konsumentowi łatwe uszeregowanie 
oferty od najbardziej do najmniej atrakcyjnej; 

– wspomagania decyzji – konsument na podstawie znajomości marek jest 
w stanie szybko określić preferencje i skrócić proces zakupowy; 

– efekt pokazowy i przynaleŜności – produkty markowe pozwalają kon-
sumentowi na wyróŜnienie się, zademonstrowanie stylu Ŝycia, pokaza-
nie stanu posiadania, jak równieŜ są niejednokrotnie warunkiem ko-
niecznym umoŜliwiającym asymilację przez konkretną grupą spo-
łeczną; 

– minimalizacji ryzyka/gwarancyjna – znana marka ogranicza ryzyko 
podjęcia błędnej decyzji przez konsumenta (minimalizacja ryzyka eko-
nomicznego, funkcjonalnego, fizycznego, psychologicznego, społecz-
nego)6; 

– obniŜanie dysonansu pozakupowego7 – znana marka dobra lub usługi 
niejednokrotnie eliminuje problem malejącej satysfakcji po dokonaniu 
zakupu przez konsumenta; 

– budowanie zaufania – marka oferuje konsumentom gwarancję powta-
rzalności jakości produktów; marka jest zobowiązaniem przedsiębior-
stwa do utrzymania określonego standardu w zakresie jakości oferty. 

2. Perspektywa przedsiębiorstwa: 
– identyfikacyjna – eliminacja anonimowości; markowy produkt jest 

szybciej rozpoznawalny przez konsumenta, a marka umoŜliwia wyróŜ-
nienie produktu spośród innych ofert na rynku; 

– róŜnicowania oferty – moŜliwość wprowadzenia na rynek wielu pro-
duktów zaspokajających tę samą potrzebę, wskazywanie za pomocą 
marki specyficznych wartości produktu i płynących z niego korzyści; 

– akceptacji – większy poziom zaufania dla znanych marek w zakresie 
wprowadzenia nowego produktu przez przedsiębiorstwo, rozszerzenia 
asortymentu czy zmiany zakresu prowadzonej działalności; 

– kształtowania procesów percepcji – negatywne informacje o marce do-
cierające do konsumentów są zwykle pomijane/odrzucane, zaś pozy-

                                                 
6 L. Garbarski, Zachowanie nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 49. 
7 S. Smyczek, Model dysonansu pozakupowego konsumentów na rynku usług finansowych, 

„Marketing i Rynek” 2008, nr 10, s. 2–7; S. Smyczek, Dysonans pozakupowy – poraŜka czy 
obszar działania dla firm, „Marketing i Rynek” 2002, nr 3, s. 8–12. 
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tywne są łatwiej przyjmowane jako potwierdzenie posiadanych juŜ opi-
nii; 

– ochronna – zarejestrowany znak handlowy (marka) chroni prawnie pro-
ducenta przed naśladowcami; 

– sprzedaŜowa – generowanie większego wolumenu sprzedaŜy w porów-
naniu z produktami nieposiadającymi rozpoznawalnej marki; 

– cenotwórcza – moŜliwość osiągnięcia wyŜszej premii cenowej (silne 
marki są zwykle o 10–20% droŜsze od porównywalnych ofert produk-
tów z mniej znaną nazwą)8; 

– obniŜania elastyczności cenowej popytu – w porównaniu z ofertami 
bezmarkowymi popyt na produkt oferowany pod znaną marką obniŜa 
się relatywnie mniej niŜ poziom wzrostu ceny produktu; i odwrotnie – 
popyt rośnie nieporównanie bardziej w sytuacji niewielkiego obniŜenia 
ceny na produkt markowy9; 

– kumulacja wiedzy i doświadczeń – gromadzenie informacji w długim 
okresie tworzy bogaty zbiór asocjacji związanych z marką, budując jej 
rynkową wartość; 

– budowania lojalności – pozytywne wyobraŜenia i opinie na temat marki 
są podstawą do powtarzalności transakcji; 

– pozycjonowania oferty – marka jest waŜnym elementem w polityce za-
rządzania produktem na rynku; 

– segmentacyjna – charakter wyobraŜeń (pozytywnych lub negatywnych) 
konsumentów o produkcie moŜe być kryterium podziału nabywców na 
homogeniczne grupy. 

Marka posiada istotny potencjał marketingowy, który przedsiębiorstwo mo-
Ŝe wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Marka wydaje się jed-
nym z najbardziej trwałych niematerialnych źródeł przewagi konkurencyjnej, 
poniewaŜ konkurentom trudno jest w krótkim czasie zniwelować siłę wpływu 
marki na pozycję przedsiębiorstwa w sektorze. Stąd celem działań związanych 
z budowaniem marki powinno być systematyczne podnoszenie wartości marki 
(ang. brand equity), czyli siły oddziaływania na zachowania nabywcze konsu-
mentów i w konsekwencji stworzenie z marki istotnego zasobu ekonomicznego 
i strategicznego przedsiębiorstwa.  

                                                 
8 J. Kall, Zarządzanie marką korporacyjną, w: Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej WyŜszej Szkoły Humanistyczno-
MenedŜerskiej „Milenium” 2009, nr 1(3), s. 7–8. 

9 Ibidem. 
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Wartości marki a potencjał nowych mediów 

Wartość marki jest jednym z kluczowych pojęć z punktu widzenia zarzą-
dzania marką. MoŜna wskazać dwa główne nurty w definiowaniu wartości mar-
ki10: 

– perspektywa świadomości (wiedzy) konsumenta o marce, która wpływa 
na opinie, postawy i zachowania11, 

– wartość finansowa marki, wyraŜona w pieniądzu, znajdująca odzwier-
ciedlenie w bilansie, jako element aktywów przedsiębiorstwa12. 

Z perspektywy prowadzonej działalności marketingowej kluczowa wydaje 
się definicja koncentrująca się na konsumencie. Z niej właśnie – wartość marki 
moŜe być rozumiana jako efekt zmiany zachowań konsumenta wobec produktu 
markowego z uwagi na posiadaną wiedzę o marce13. Wartość marki jest więc 
siłą wpływu marki na percepcję, preferencje i zachowania konsumenta. 

Wartość marki jest uwarunkowana poziomem świadomości, czyli zbiorem 
posiadanych przez konsumenta informacji o marce. Wśród determinant wartości 
marki wymienia się równieŜ lojalność wobec marki, postrzeganą jakość, asocja-
cje z marką oraz inne własności aktywów marki, które są efektem utrzymywa-
nia wysokiego poziomu świadomości marki14. Poziom świadomości marki mie-
rzy się, prowadząc badania w obszarze rozpoznawalności (ang. brand recogni-
tion), zapamiętywalności (ang. brand recall), procentu wskazań danej marki na 
pierwszym miejscu (ang. top-of-the-mind awareness) oraz potencjału marki do 
zdominowania kategorii produktów (ang. brand dominance)15. 

W celu utrzymania lub podnoszenia świadomości marki, przedsiębiorstwo 
podejmuje intensywne działania w obszarze komunikacji marketingowej. 

                                                 
10 L. de Chernatony, I. Buil, E. Martinez, The influence of brand equity on consumer responses, 

„Journal of Consumer Marketing” 2013, No. 30/1, s. 63; L. Wood, Brands and brand equity: 
definition and management, „Management Decision” 2000, No. 38/9, s. 664–666; E. Atilgan,  
S. Aksoy, S. Akinci, Determinants of the brand equity, „Marketing Intelligence & Planning” 
2005, Vol. 23, No. 3, s. 238–239. 

11 R.P. Leone, V.R. Rao, K.L. Keller, A.M. Luo, L. McAlister, R. Srivastava, Linking brand 
equity to customer equity, „Journal of Service Research” 2006, Vol. 9, No. 2, s. 125–138. 

12 C.J. Simon, N.W. Sullivan, The measurement and determinants of brand equity: a financial 
approach, „Marketing Science” 1993, Vol. 12, November, s. 28–52. 

13 K.L. Keller, Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity, „Jour-
nal of Marketing” 1993, Vol. 57, s. 2. 

14 E. Atilgan, S. Aksoy, S. Akinci, Determinants of the brand equity…, s. 239–241. 
15 J. Kall, Kreowanie kapitału marki przez komunikację marketingową, w: Metody i narzędzia 

komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej WyŜszej Szkoły Humanistyczno-
MenedŜerskiej „Milenium” 2007, nr 1, s. 63; W.B. Na, R. Marshall, K.L. Keller, Measuring 
brand power: validating a model for optimizing brand equity, „Journal of Product & Brand Man-
agement” 1999, Vol. 8, No. 3, s. 170–171. 
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Przedsiębiorstwo utrzymuje permanentną ekspozycję marki, dostarczając kon-
sumentowi informacji budujących w jego pamięci klarowny obraz toŜsamości 
marki (elementy identyfikujące markę: słowa, symbole, znaki i wartości wyróŜ-
niające markę na rynku). Największym wyzwaniem i zarazem głównym celem 
działań komunikacyjnych jest powiązanie poszczególnych elementów toŜsamo-
ści w spójną całość i doprowadzenie do sytuacji, w której grupa docelowa kon-
sumentów silnie identyfikuje się z marką. Marka powinna stać się dla konsu-
mentów odzwierciedleniem cenionych przez nich wartości, stylu Ŝycia i aspira-
cji. Spełnienie tych oczekiwań wobec marki wymaga od przedsiębiorstwa po-
dejmowania skutecznych działań w obszarze komunikacji marketingowej.  

Aby osiągnąć zamierzony efekt (silną identyfikację konsumenta z marką), 
podejmowane działania komunikacyjne powinny być ukierunkowane na budo-
wanie wysokiego poziomu świadomości i zaangaŜowania w interakcje z marką. 
Dlatego teŜ wykorzystywane media powinny spełniać następujące kryteria16: 

a) multimedialność – angaŜowanie wielu zmysłów w proces kodowania 
i dekodowania komunikatu, co sprzyja budowaniu świadomości marki; 

b) indywidualizacja – dostosowanie komunikatu do potrzeb informacyj-
nych odbiorcy, co umoŜliwia zmniejszenie dystansu między marką 
a konsumentem i w efekcie sprzyja identyfikacji konsumenta z marką; 

c) interaktywność – dialog z konsumentem jest podstawą trwałych relacji 
i stworzenia szerokiej płaszczyzny asocjacji wobec marki, co wpływa 
na siłę oddziaływania marki na proces zakupowy konsumenta; 

d) dostępność – moŜliwość skorzystania z informacji w czasie i miejscu 
(mobilność) dogodnym dla odbiorcy, brak ograniczeń czasowych 
i przestrzennych w konsumpcji informacji przez odbiorcę; 

e) aspekt społeczny – permanentność kontaktu z innymi konsumentami – 
poczucie więzi, efekt przynaleŜności konsumenta do grupy o podob-
nych wartościach, stylu Ŝycia, preferencjach itd. 

Jeśli odnieść zaprezentowane oczekiwania do potencjału poszczególnych 
mediów – okazuje się, Ŝe media tradycyjne w ograniczonym zakresie są w sta-
nie spełnić wszystkie wymagania stawiane komunikacji marketingowej ukie-
runkowanej na wykreowanie i utrzymanie silnej marki. Media tradycyjne nie 
mogą zaoferować multimedialności (prasa, radio), indywidualizacji (telewizja, 
radio, prasa), interaktywności (prasa), dostępności (radio), jak równieŜ stwarza-

                                                 
16 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, WAiP, War-

szawa 2006, s. 263–273. 
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ją ograniczenia w zakresie wywołania efektu przynaleŜności i budowania więzi 
społecznej. 

Natomiast nowe media wydają się predestynowane do działań komunika-
cyjnych związanych z budowaniem wartości marki. Multimedialność nowych 
mediów bezpośrednio przekłada się na skuteczność i efektywność działań ko-
munikacyjnych. Oddziaływanie na wiele zmysłów odbiorcy w tym samym cza-
sie, za pomocą jednego komunikatu, zwiększa prawdopodobieństwo zapamięta-
nia i wpłynięcia na postawy, opinie i zachowania odbiorcy. Przedsiębiorstwo 
ma moŜliwość skorzystania ze wszystkich form ekspresji. Internet pozwala 
skorzystać ze wszystkich form audiowizualnych stosowanych w promocji 
przedsiębiorstwa17. W szczególności moŜna wyeksponować elementy związane 
z identyfikacją wizualną marki (znaki, symbole, kolorystykę, typografię). 
Wszystkie te właściwości przyczyniają się do zwiększania poziomu świadomo-
ści marki. 

Wysoki poziom indywidualizacji przekazywanych treści jest odpowiedzią 
na problem obniŜającej się efektywności i skuteczności działań komunikacyj-
nych przedsiębiorstw wykorzystujących tradycyjne media (np. reklamy telewi-
zyjne, reklamy zewnętrzne, promocję sprzedaŜy). Nowe media zmieniają zu-
pełnie rolę konsumenta w procesie komunikacji z przedsiębiorstwem. W po-
równaniu z mediami tradycyjnymi, konsument w nowych mediach jest stroną 
zdecydowanie bardziej aktywną. Internet daje konsumentowi większe poczucie 
kontroli nad procesem komunikacji, bo to on wybiera formę komunikatu – gło-
sową (np. Skype) lub tekstową (chat). Konsument wybiera równieŜ miejsce 
i czas komunikacji, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Decydując o formie, 
miejscu i czasie kontaktu, konsument odczuwa większy poziom indywidualiza-
cji procesu komunikacji z marką. 

Interaktywność mediów pozwala zbudować społeczność wokół marki przy 
pomocy serwisów społecznościowych (np. Facebook, Google+)18. Komunikacja 
w nowych mediach oparta na dialogu pozwala kształtować relacje z konsumen-
tami i umoŜliwia zwiększenie poziomu akceptacji podejmowanych działań 
w zakresie marki (modyfikacje, poszerzenia linii produktów itp.). 

Przygotowany przez przedsiębiorstwo komunikat w nowych mediach moŜe 
być w prosty sposób powielany przez uŜytkowników za pomocą rozmaitych 

                                                 
17 U. Gogołek-Śmigulska, Internetowe witryny firm public relations – próba diagnozy, w: Pu-

blic relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, red. J. Olędzki, Oficyna Wyd. ASPRA-
JR, Warszawa 2010, s. 119–148. 

18 I. Wyrzykowska, M. Sadowska, Marka, która będzie wszędzie, „Marketing w Praktyce” 
2012, nr 6, s. 43, C. Shih, Era facebooka, Wyd. Helion, Gliwice 2012, s. 78. 
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technicznych środków przekazu, co zwiększa poziom dostępności informacji 
dla odbiorców. Spot reklamowy przygotowany do prezentacji w telewizji (me-
dia tradycyjne) jest dzisiaj w większości przypadków zamieszczany na platfor-
mie YouTube.com, zwiększając tym samym grono odbiorców przekazu. Prze-
nośność jest kluczową cechą dla zdobywających coraz większą popularność 
serwisów społecznościowych, w których współdzielenie treści między uŜyt-
kownikami jest podstawową funkcjonalnością. Uczestnik serwisu społeczno-
ściowego moŜe „podzielić” się materiałem multimedialnym przygotowanym 
przez przedsiębiorstwo (np. w serwisie Pinterest.com) z innymi uŜytkownikami, 
a kontakt z nimi pozwala dotrzeć przedsiębiorstwu do grupy docelowej. 

W odniesieniu do działań przedsiębiorstwa w obszarze kształtowania marki 
– mamy do czynienia z coraz większym procesem antropomorfizacji (personali-
zacji) marki. Dotyczy to procesu budowania tzw. osobowość marki, czyli zbioru 
asocjacji związanych z marką. Skojarzenia te powinny być związane z kluczo-
wymi dla marki wartościami, postawami, zachowaniami, które będą wyróŜniały 
markę na rynku, kształtując jej toŜsamość, czyli elementy materialne i niemate-
rialne decydujące o jej odrębności i rozpoznawalności na rynku. W konsekwen-
cji wykreowanie osobowości marki prowadzi do stworzenia quasi-bytu, który 
ma swoje przekonania, wartości, potrzeby, grono znajomych, charakterystyczny 
styl Ŝycia. 

Marka przestała być odhumanizowanym przedmiotem, obecnie jest pod-
miotem Ŝycia społecznego (aspekt społeczny), dla którego w nowych mediach 
stworzono przestrzeń Ŝyciową w postaci tzw. fanpage w serwisie Facebo-
ok.com. W rezultacie doprowadziło to do powstania płaszczyzny komunikacji 
przedsiębiorstwa z konsumentami w serwisie społecznościowym19. Zarejestro-
wani uŜytkownicy mogą być w kontakcie z preferowanymi przez siebie mar-
kami. Pozwala to przedsiębiorstwu stworzyć z serwisu społecznościowego 
atrakcyjne miejsce do prowadzenia szeroko rozumianej działalności komunika-
cyjnej opartej na dialogu z uŜytkownikami. 

 
 
 

                                                 
19 Serwis społecznościowy – typ serwisu internetowego współtworzony przez zarejestrowanych 

w jego ramach uŜytkowników. W większości przypadków właściciel serwisu (np. Facebook, 
LinkedIn) zapewnia infrastrukturę umoŜliwiającą interakcje między uŜytkownikami oraz za-
mieszczanie i rozpowszechnianie treści. Za: O. Cygan, Słowniczek pojęć social media, „Social 
Media w Biznesie. Raport Internet Standard” 2012, nr 2, s. 60. 
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Komunikacja marketingowa w serwisie społecznościowym 

W dalszym ciągu najwięcej czasu konsument poświęca na oglądanie telewi-
zji. Jednak udział mediów tradycyjnych: telewizji, radia i prasy systematycznie 
maleje w koszyku mediów (tab. 1). 

Tabela 1 

Dynamika zmian korzystania z mediów przez dorosłych Amerykanów (USA)  
w latach 2009–2012 (rok poprzedni = 100) w % 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 
Mobilne** 46,7 54,5 58,8 51,9 
Online* 6,6 6,2 7,7 3,6 
Telewizja 5,1 –1,1 3,8 1,5 
Radio –3,9 –2,0 –2,1 –2,1 
Prasa –12,7 9,1 –12,0 –13,6 
Inne –10,2 6,8 –4,3 –20,0 

* prezentacja informacji za pomocą komputera, laptopa. 
**prezentacja informacji za pomocą tabletu, telefonu, smartphone’a. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Key Digital Trends for 2013, 
http://www.emarketer.com/Webinar.aspx?R=4000061 (3.01.2013). 

Pod względem udziału w konsumowanym koszyku mediów największymi 
przyrostami charakteryzują się nowe media (tzw. media mobilne oraz online)20. 
W przypadku mediów mobilnych – obserwuje się ponad 50% przyrosty kon-
sumpcji z roku na rok. Dane zaprezentowane w tabeli 1 jednoznacznie wskazują 
na rosnącą rolę nowych mediów. Zachodzące zmiany wpłynęły juŜ na działania 
podejmowane przez wiele przedsiębiorstw w obszarze komunikacji marketin-
gowej. 

Szacuje się, Ŝe w 2013 roku przedsiębiorstwa wydadzą na komunikację 
w mediach i serwisach społecznościowych 3 mld dolarów21. W połowie 2012 
roku największy reklamodawca w skali rynku światowego Procter & Gamble 
(P&G) podjął decyzję o intensyfikacji działań w internecie kosztem mediów 
tradycyjnych22. W związku z tą decyzją dokonano redukcji zatrudnienia w de-

                                                 
20 Granica między mediami mobilnymi i online jest raczej umowna, a przy aktualnym postępie 

technologicznym powoli trudno zauwaŜalna. Zarówno w przypadku mediów mobilnych, jak  
i online – źródłem informacji jest internet. Kryterium podziału mediów na mobilne i online jest 
rodzaj urządzenia, z którego korzysta konsument do przeglądania treści. W przypadku mediów 
online treść jest oglądana na komputerze, laptopie, natomiast z mediów mobilnych uŜytkownicy 
korzystają za pomocą tabletu, telefonu, smartphone’a. 

21 M. Bruhn, V. Schoenmueller, D.B. Schafer, Are social media replacing traditional media in 
terms of brand equity creation?, „Management Research Review” 2012, Vol. 35, No. 9, s. 771. 

22 Procter & Gamble wprowadza zmiany w marketingu, Presserwis, http://m.biznes.pl/procter-
gamble-wprowdza-zmiany-w-marketingu,5189872,1,34,news.html (26.12.2012). 
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partamentach marketingu P&G na poszczególnych rynkach regionalnych. Pod-
jęte przez P&G (właściciela najbardziej znanych marek na rynku konsumenta 
indywidualnego) działania są wyraźnym i jednoznacznym sygnałem dla pozo-
stałych przedsiębiorstw, Ŝe nowe media powinny być traktowane jako alterna-
tywa dla mediów tradycyjnych w planowaniu działań komunikacyjnych. 

Przykładem wykorzystania przez P&G nowych mediów było wprowadzenie 
nowego produktu Mean Stinks – adresowanego do młodych kobiet. P&G zde-
cydował się wprowadzić nową markę za pomocą Facebooka. Młode kobiety 
mogły wykorzystać fanpage Mean Stinks do interakcji z innymi fanami marki, 
zamieszczając na profilu wpisy, zdjęcia i wyprodukowane samodzielnie filmy. 
Efektem działań było zainteresowanie kampanią mediów tradycyjnych i za-
mieszczenie informacji o nowej marce P&G m.in. w „The Independent”. Kam-
pania przyniosła oczekiwane rezultaty. Wybrane efekty prowadzonych działań 
na Facebooku to23: 

– ponad 50 000 nowych fanów marki na profilu Facebook w ciągu 15 dni, 
– ponad 474 tys. osób, które subskrybują informacje pojawiające się na 

fanpage’u marki, 
– 50% fanów profilu Mean Stinks zaangaŜowanych w bieŜącą komunika-

cję z marką (przeglądanie profilu marki, komentowanie wpisów przy-
najmniej raz w miesiącu, interakcja z innymi fanami). 

Decyzja P&G o rezygnacji z mediów tradycyjnych przy promowaniu nowej 
marki podyktowana była chęcią wykorzystania potencjału Facebooka w grupie 
docelowej, w której większość konsumentek aktywnie korzysta z tego serwisu 
społecznościowego. 

Facebook, obok Google+, jest największym serwisem społecznościowym. 
Oferuje przedsiębiorstwom płaszczyznę realizowania komunikacji marketingo-
wej wśród ponad 600 mln zarejestrowanych uŜytkowników, którzy stanowią 
około 22% korzystających z internetu24. 

Facebook jest serwisem społecznościowym, w ramach którego wiele przed-
siębiorstw prowadzi komunikację marketingową (reklama, promocja sprzedaŜy, 
PR). Skuteczność i efektywność działań komunikacyjnych na Facebooku wyni-
ka z moŜliwości profilowania komunikatu z perspektywy danych społecz-

                                                 
23 M. McNaughton, Facebook Marketing: Secret’s ‘Mean Stinks’ Campaign Sees High En-

gagement, http://therealtimereport.com/2011/08/16/facebook-marketing-secrets-mean-stinks-
campaign-sees-high-engagement/ (3.03.2013). 

24 S. Lilley, F.S. Grodzinsky, A. Gumbus, Revealing the commercialized and compliant Face-
book user, „Journal of Information, Communication and Ethics in Society” 2012, Vol. 10, No. 2, 
s. 82. 



Budowanie wartości marki w serwisie społecznościowym 453

no-demograficznych przekazywanych przez uŜytkowników przy rejestracji. 
Natomiast najlepsze efekty dostosowywania komunikacji przedsiębiorstwo 
uzyskuje z perspektywy analizy danych behawioralnych uŜytkowników (sub-
skrybowane marki, treść publikowanych wiadomości, poziom zaangaŜowania 
w loterie, konkursy itp.). Analizując zachowanie uŜytkowników Facebooka, 
przedsiębiorstwo moŜne dostosować komunikat do adresata, wybierając m.in. 
odpowiednią formę, porę dnia i zawartość informacyjną komunikatu. 

MoŜliwość korzystania przez przedsiębiorstwo z danych o uŜytkownikach 
jest jedną z najwaŜniejszych wartości oferowanych reklamodawcom przez Fa-
cebook. Jest to szczególnie istotne z perspektywy kształtowania wartości marki. 
MoŜliwość monitorowania zachowań fanów marki oferuje niespotykane dotąd 
moŜliwości budowania toŜsamości marki. Przedsiębiorstwo, wykorzystując 
proste i niedrogie rozwiązania oferowane przez Facebook, moŜe testować wśród 
fanów marki potencjalne zmiany toŜsamości marki, manifestujące się w symbo-
lice, kolorystyce, typografii, kluczowych wartościach. Przedsiębiorstwo w cza-
sie rzeczywistym ma dostęp do danych, które mogą być wykorzystywane do 
automatyzacji działań marketingowych (e-mailing, call center). Dane pocho-
dzące z analizy zachowań fanów marki mogą zostać równieŜ wykorzystane do 
integracji działań komunikacyjnych w tradycyjnych i nowych mediach. Face-
book umoŜliwia ponadto obserwowanie reakcji fanów na zmiany wizerunku 
marki, aktualną kampanię reklamową, podejmowane działania sponsoringowe 
czy kontrolowanie poziomu akceptacji rozszerzania asortymentu produktów. 

Facebook oferuje przedsiębiorstwu moŜliwość dotarcia do znajomych fa-
nów za pomocą narzędzia learned targeting, które pozwala zamieszczać rekla-
my na profilach znajomych uŜytkownika. Prowadzone przez agencję AC Niel-
sen badania we współpracy z Facebookiem ujawniły istotną prawidłowość. Jeśli 
znajomy uŜytkownika jest fanem danej marki, to o 30% wzrasta prawdopodo-
bieństwo, Ŝe uŜytkownik będzie chciał zapoznać się z informacjami prezento-
wanymi w reklamie. Agencja Advertising Age donosi, Ŝe fanpage przedsiębior-
stwa na Facebooku jest częściej odwiedzany niŜ strona www marki25. Jest to 
dowód na to, Ŝe konsumenci domagają się zwiększania poziomu interakcji 
z ulubionymi markami, a serwis społecznościowy stwarza podobne moŜliwości.  

Serwis społecznościowy posiada duŜe moŜliwości kształtowania wartości 
marki przez zdolność wygenerowania szerokiego zbioru asocjacji z nią związa-
nych, niezbędnych w procesie kształtowania jej toŜsamości. Profil marki na 

                                                 
25 S. Lilley, F.S. Grodzinsky, A. Gumbus, Revealing the commercialized…, s. 84–85. 
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Facebooku jest miejscem tworzenia społeczności dla marki, czyli wyodrębnio-
nej wspólnoty zbudowanej w oparciu o relacje społeczne między uŜytkownika-
mi zainteresowanymi daną marką26. Ta specyficzna subkultura tworzy szeroki 
zbiór asocjacji, zawierający specyficzne wartości, mity, hierarchię, rytuały 
i słownictwo związane z marką. Stąd zaangaŜowanie uŜytkowników na profilu 
marki moŜe zostać wykorzystane w budowaniu toŜsamości marki i w konse-
kwencji podnosić jej wartość. 

Badania porównawcze nad skuteczności reklamy w mediach tradycyjnych 
(TV) oraz w serwisach społecznościowych (Facebook) – prowadzone wśród 
kobiet – ujawniły, Ŝe reklama w serwisach społecznościowych jest odbierana 
zdecydowanie bardziej pozytywnie w porównaniu z tradycyjnymi spotami te-
lewizyjnymi. Skuteczne reklamy w serwisach społecznościowych oferują uŜyt-
kownikom w większym stopniu wartości rozrywkowe niŜ duŜą zawartość in-
formacyjną27. Natomiast zdominowanie profilu marki przez zawartość rozryw-
kową (czyli zapraszanie uŜytkowników do gier, konkursów, loterii) pozytywnie 
wpływa na przyrost liczby subskrybentów (tzw. fanów marki), ale negatywnie 
oddziałuje na wskaźniki poziomu satysfakcji i lojalności wobec marki. 

Zaufanie do informacji tworzonych w serwisach społecznościowych przez 
konsumentów jest większe w porównaniu z przekazem, którego autorem jest 
pracownik przedsiębiorstwa odpowiedzialny za prowadzenia fanpage’a na Fa-
cebooku czy generujący treści na oficjalnych stronach www marki28. Komuni-
kacja w serwisach społecznościowych ma charakter komunikacji „z ust do ust” 
(ang. word-of-mouth) i ma zazwyczaj na celu wyraŜenie emocji płynących  
z doświadczeń związanych z konsumpcją dobra lub usługi przez uŜytkowników 
profilu markowego (np. fanpage Starbucks). 

Serwis społecznościowy moŜe być wykorzystywany równieŜ jako medium 
komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Nokia w prowadzonej działalności 
aktywnie korzysta z aplikacji bazujących na mediach społecznościowych, za-
równo w aspekcie komunikacji zewnętrznej (z konsumentami), jak równieŜ 
wewnątrz organizacji. Nowe media są wykorzystywane do rozwijania umiejęt-
ności i kompetencji pracowników oraz do oferowania im wsparcia. Serwis spo-
łecznościowy jest źródłem gromadzenia danych, które są implementowane 

                                                 
26 J. Gummerus, V. Liljanderm, E. Weman, M. Pihlstrom, Customer engagement in a Facebook 

brand community, „Management Research Review” 2012, Vol. 35, No. 9, s. 859. 
27 K. Logan, L.F. Bright, H. Gangadharbatla, Facebook versus television: advertising value 

perceptions among females, „Journal of Research in Interactive Marketing” 2012, Vol. 6, No. 3,  
s. 175–176. 

28 M. Bruhn, V. Schoenmueller, D.B. Schafer, Are social media replacing…, s. 782. 
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w róŜne sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa, od operacyjnej po strategiczną. 
MoŜliwości oferowane przez aplikacje tworzone w nowych mediach są anali-
zowane w celu wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii w komuni-
kacji przedsiębiorstwa. Z tego względu w strukturze organizacyjnej Nokii wy-
odrębniono stanowisko na średnim poziomie zarządzania do analizowania za-
chodzących zjawisk w nowych mediach – Director of Idea Crowdsourcing29. 

Podsumowanie 

Marka stanowi istotną wartość dla przedsiębiorstwa. Posiadanie w ofercie 
produktów z rozpoznawalną marką znacząco zwiększa stabilność prowadzonej 
działalności na rynku. Oferowane przez markę funkcje pozwalają skutecznie 
bronić się przedsiębiorstwu przed atakami ze strony konkurencji, szczególnie 
przed nowo wchodzącymi do sektora podmiotami. Stąd przedsiębiorstwo po-
winno podejmować działania ukierunkowane na zwiększanie wartości marki. 
Kluczową rolę w podnoszeniu wartości marki odgrywa komunikacja marketin-
gowa, bo właściwie realizowana zwiększa poziom świadomości marki, lojal-
ność wobec marki, postrzeganą przez konsumentów jakość oferty oraz zbiór 
asocjacji związanych z marką. Podstawą skutecznej komunikacji jest charakte-
rystyczna dla danej marki toŜsamość, która powinna zostać zbudowana 
z elementów waŜnych dla konsumentów marki (symbolika, wartości, mity, hie-
rarchia, rytuały oraz słownictwo). Okazuje się, Ŝe oczekiwania w tym zakresie 
moŜe spełnić serwis społecznościowy, który – oprócz moŜliwości monitorowa-
nia zmian opinii, postaw i zachowań uŜytkowników – jest równieŜ atrakcyjną 
płaszczyzną komunikacji i budowania relacji z uŜytkownikami serwisów spo-
łecznościowych. 

Obecnie serwis społecznościowy nie jest w stanie zaspokoić wszystkich po-
trzeb komunikacyjnych związanych z marką. W porównaniu z nowymi media-
mi komunikacja marketingowa prowadzona w mediach tradycyjnych w dal-
szym ciągu pozwala na osiągnięcie zdecydowanie lepszych rezultatów w zakre-
sie budowania świadomości marki. W związku z tym przedsiębiorstwo powinno 
skutecznie wykorzystywać potencjał zarówno tradycyjnych, jak i nowych me-
diów. 

 
 
 

                                                 
29 M. Vuori, Exploring uses of social media in a global corporation, „Journal of Systems and 

Information Technology” 2012, Vol. 14, No. 2, s. 163. 
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BUILDING BRAND EQUITY IN SOCIAL NETWORKING  
 

Summary 
 

The paper presents the potential of social networking in the development of brand value. The 
paper describes the benefits for consumers and companies with creating a strong brand. The 
advantages of the new media in conducting efficient and effective marketing communications are 
presented. The paper involves conclusions from the results of research and reference to examples 
of the social networking of promoting the brand. Social media can be successfully used to build 
brand identity, relationships with consumers and a set of associations related to the brand. How-
ever, traditional media are still the best means of communication in the development of a high 
level of brand awareness. 

Keywords: brand equity, social networking, marketing communications 

Translated by Olgierd Witczak 
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WPŁYW AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ SENIORÓW  
NA JAKO ŚĆ śYCIA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza wpływu aktywności rynkowej ludzi starszych na jakość Ŝycia ich 
gospodarstw domowych. Artykuł rozpoczyna refleksja na temat roli seniorów jako emerytów, 
dziadków, opiekunów wnuków, pracowników, nabywców i konsumentów, a takŜe osób wymaga-
jących pomocy i opieki. Dalej zdefiniowano jakość Ŝycia osób starszych w róŜnych aspektach – 
subiektywnym i obiektywnym – jako prawo do zadowolenia i satysfakcji Ŝyciowej. Przedstawio-
no potencjał demograficzno-społeczny seniorów, wielkość tzw. srebrnego rynku, wreszcie wa-
runki materialne i sposoby zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. 
W podsumowaniu potwierdzono tezę o znaczącym wpływie aktywności rodzinnej, zawodowej, 
edukacyjnej i kulturalnej na jakość Ŝycia gospodarstw domowych. 

Słowa kluczowe: senior, emeryt, gospodarstwo domowe, jakość Ŝycia, aktywność zawodowa  
i społeczna 

Wprowadzenie 

Przesłanką podjęcia problematyki analizy wpływu aktywności rynkowej lu-
dzi w starszym wieku na jakość Ŝycia gospodarstw domowych jest kontynuacja 
badań naukowych w zakresie zachowań rynkowych i konsumpcji gospodarstw 
domowych emerytów (prowadzonych w Instytucie Marketingu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu) oraz kierowanie przez autorkę działalnością 
uniwersytetu trzeciego wieku2. Poznawanie potrzeb i preferencji seniorów  
w zakresie zaspokajania zarówno osobistych potrzeb konsumpcyjnych, jak  

                                                 
1 wmuszynska@edukacja.wroc.pl. 
2 Autorka artykułu jest m.in. kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Edukacja” w WyŜ-

szej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.  
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i potrzeb ich gospodarstw domowych pozwoliło sformułować kilka tez, zmie-
niających sposób postrzegania roli ludzi starszych w społeczeństwie i gospodar-
ce rynkowej. Pojawiające się powszechne zainteresowanie tzw. trzecim wie-
kiem koncentruje się głównie na problemach zaspokojenia potrzeb konsump-
cyjnych seniorów i zapewnienia im godziwych warunków Ŝycia za sprawą ro-
snącego sektora tzw. „srebrnej” gospodarki oraz coraz bardziej rozległego  
i zróŜnicowanego segmentu rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Świadczą  
o tym planowane i realizowane działania administracji rządowej i samorządo-
wej zawarte w programach na rzecz seniorów3. Podkreślając wagę problemu 
ludzi starszych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało Departa-
ment Polityki Senioralnej oraz ogłosiło „Rządowy Program na rzecz Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013” w ramach obchodzonego 
w 2012 roku Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. 

W artykule zwrócono uwagę na znaczenie potencjału społeczno-ekono-
micznego seniorów, nie tylko jako grupy beneficjentów pomocy społecznej  
i biorców świadczeń społecznych, lecz przede wszystkim jako świadomych 
konsumentów i nabywców róŜnorodnych towarów i usług, dysponujących sta-
bilnymi dochodami własnymi pochodzącymi ze świadczeń emerytalnych oraz 
z wielu innych źródeł. Podkreślono takŜe zaangaŜowanie zawodowe emerytów  
i ich udział w zapewnieniu dobrej jakości Ŝycia gospodarstw domowych. Przy-
jęto następujące tezy: 
1. Jakość Ŝycia gospodarstwa domowego zaleŜy od aktywności rynkowej, 

społeczno-zawodowej i rodzinnej wszystkich jego członków – w tym rów-
nieŜ osób starszych wspomagających budŜet rodzinny, pełniących rolę 
opiekunów wnuków, prowadzących gospodarstwo domowe dzieci, przeka-
zujących wartości i tradycje następnym pokoleniom. 

                                                 
3 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, Za-

łącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z 24 sierpnia 2012 r., http://www.mpips.gov.pl/gfx/ 
mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%2
0ASOS_2012-2013.pdf; Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypoko-
leniowej; nowo powołany Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, http://www.utw.nowytarg.pl/zakres_dzialania_departamentu_polityki_senioralnej, 
111.html; Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005–2013 opracowana przez 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, www.dops.wroc.pl/strategia/ 
Dolnoslaska_Strategia_Integracji_Spolecznej.doc; M. Bogowolska-Wepsięć, G. Dąbrowska, 
J. Klakočar, Z. Machaj, A. Pierzchalska, E. Pisarczyk-Bogacka, W. Wnuk, Kondycja Ŝyciowa 
dolnośląskich seniorów, Raport z badań, Część I i II. Analiza wyników badań, Wrocław 
2007/2008, http://www.dops.wroc.pl/publikacje/seniorzy_raport.pdf, http://www.dops.wroc.pl/ 
publikacje/Kondycja%20zyciowa%20dolnoslaskich%20seniorow%20Raport%20cz.%20II.pdf. 
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2. Rosnący udział osób starszych w strukturze demograficznej społeczeństwa 
powoduje konieczność zmiany postawy i oczekiwań seniorów wobec młod-
szych pokoleń sprawujących nad nimi opiekę – zmiany z postawy biernej 
na postawę aktywną, wyraŜającą się samoorganizowaniem wielu usług 
o charakterze opiekuńczym, edukacyjnym, kulturalnym i innym, przez wy-
korzystanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych moŜliwości 
tworzonych przez samorządowe i rządowe programy wspierania aktywności 
seniorów w wielu dziedzinach. 

3. Aktywny senior staje się atrakcyjnym rynkiem docelowym dla wielu przed-
siębiorstw: producentów, handlowców i usługodawców, w których marke-
tingowi specjaliści coraz bardziej zabiegają o pozyskanie lojalności starsze-
go konsumenta i jego stabilnych dochodów z emerytury i innych świadczeń. 

4. Jakość Ŝycia całej rodziny jest uwarunkowana coraz częściej aktywnością 
osób starszych na rynku pracy, zarówno z powodów ekonomicznych, jak 
i moŜliwości ciągłego rozwoju intelektualnego oraz sprawności psychicz-
no-fizycznej seniorów, wpływających na ich zadowolenie i satysfakcję Ŝy-
ciową; podejmowanie pracy zawodowej przez emerytów musi być dobro-
wolne, dostosowane do ich stanu zdrowia, uwzględniające ich umiejętności 
i kompetencje. 

Jakość Ŝycia gospodarstwa domowego emerytów – prawo do zadowolenia 
z Ŝycia i satysfakcji ludzi w wieku emerytalnym 

DąŜenie do lepszej jakości Ŝycia jest cechą wyróŜniającą osoby aktywne, 
niezaleŜnie od wieku, których celem jest osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji 
Ŝyciowej. Definiowaniem pojęcia „jakość Ŝycia osób starszych” zajmuje się 
wiele nauk: psychologia, gerontologia, pedagogika, socjologia, ekonomia i inne, 
które wyróŜniają zarówno obiektywne warunki (środowiskowe), jak i subiek-
tywne emocje, poczucie zadowolenia4.  G. Łój w jednej z definicji, którą zapre-
zentował, zaakcentował, Ŝe „jakość Ŝycia zaleŜy od świadomości, w której wy-
róŜnił dwa rodzaje. Pierwszy dotyczy wszystkiego, co wpływa na jednostkę. 
Dzięki tej świadomości człowiek ustosunkowuje się do konkretnych rzeczy, 
zdarzeń i  zjawisk, ale nie jest w stanie nabrać dystansu do tego, co go otacza  
i co się z nim dzieje. Pozwala mu na to drugi rodzaj świadomości, który ma 
charakter refleksyjny. Dzięki niemu, kaŜde zachowanie człowieka moŜe być 
rozwaŜne, nie tylko w kategorii ustosunkowania się do konkretnych faktów  
                                                 

4 G. Łój, Zagadnienia jakości Ŝycia ludzi w okresie starzenia się, w: Psychologiczne wyznacz-
niki przeŜywanej starości (psychoneuroimmunologia starości), Górnośląska WyŜsza Szkoła Pe-
dagogiczna im. Kardynała A. Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2007, s. 52. 
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z Ŝycia, ale teŜ do Ŝycia jako całości. Im większy będzie stopień rozwoju świa-
domości refleksyjnej, tym większa będzie niezaleŜność jednostki od wpływów 
otoczenia, tym bardziej człowiek będzie podmiotem swego Ŝycia”5.  

Wśród psychologów dominuje pogląd, Ŝe z powodu duŜego wpływu na or-
ganizm ludzki subiektywnych odczuć, postaw, przeŜyć, badanie jakości Ŝycia, 
szczególnie w starości, ma sens w kategoriach jego subiektywnego odczuwania. 
Osoby starsze często charakteryzuje obiektywnie wysoki poziom Ŝycia, jako 
jednostkom „nic im nie brakuje”, jednak w subiektywnej ocenie stan posiadania 
materialnego nie powoduje tzw. dobrostanu psychicznego czy teŜ uczucia 
szczęścia. MoŜna więc wnioskować, Ŝe to wyznawany system wartości warun-
kuje ocenę jakości Ŝycia ludzi starszych6. Człowiek jest elementem systemu 
społecznego, jednak odpowiedzialność za jakość własnego rozwoju i jakość 
Ŝycia zaleŜy od niego samego, bowiem sam decyduje o charakterze relacji 
z otoczeniem społecznym, wykazując się mądrością Ŝyciową. Mądrość Ŝyciową 
tworzą zaś czynniki poznawcze, społeczne, motywacyjne i emocjonalne. Jak 
wynika z badań naukowych, pozostaje ona na stałym poziomie co najmniej do 
75. roku Ŝycia człowieka i, co istotne, nie zaleŜy od posiadanego wykształcenia 
formalnego7.  

Poza psychologicznymi czynnikami wpływającymi na subiektywne odczu-
wanie jakości Ŝycia przez emerytów, wyróŜnia się jeszcze inne czynniki o cha-
rakterze obiektywnym: ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Przejrzystą klasy-
fikację czynników decydujących o jakości Ŝycia polskich emerytów przyjęto za 
E. Trafiałek, uznanym autorytetem w zakresie gerontologii społecznej, która 
wyróŜnia komplementarnie ze sobą powiązane takie czynniki, jak: 

– model polityki społecznej – system dystrybucji świadczeń emerytalnych 
i redystrybucji świadczeń socjalnych, 

– sprawność biologiczną, mobilność ludzi odchodzących na emeryturę, 
– sieć, funkcjonalność i dostępność placówek opiekuńczych, system 

opieki (odchodzenie od klasycznych, instytucjonalnych form opieki, ja-
kimi są domy pomocy społecznej), 

– aktywność (aktywność polskich emerytów koncentruje się przede 
wszystkim wokół rodziny, a nadal niezagospodarowane pozostają takie 

                                                 
5 Ibidem. 
6 E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Prace Wszech-

nicy Świętokrzyskiej nr 104, Kielce 2006, s. 84–85. 
7 G. Łój, Zagadnienia jakości Ŝycia ludzi w okresie starzenia się…, s. 54. 
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przestrzenie dla samorealizacji, jak działalność społeczna, polityczna, 
aktywność edukacyjna, turystyczna, towarzyska, kulturalna), 

– społeczny stereotyp starości i poczucie odpowiedzialności za własną 
starość, 

– otwarcie środowiska lokalnego na potrzeby ludzi w starszym wieku 
(problem dotyczy działań samopomocowych, wolontariatu i roli rodzi-
ny, nie tylko w sprawowaniu opieki, ale głównie w tworzeniu warun-
ków dla integracji i aktywizacji osób starszych oraz moŜliwości działa-
nia na rzecz innych. 

Autorka ta stwierdza, Ŝe „poziom Ŝycia przedstawicieli trzeciej generacji 
(szczególnie w ich ocenie) zaleŜy nie tylko od wskaźnika zastępowalności 
wcześniejszych dochodów świadczeniami emerytalnymi, ale od ich zasobności 
materialnej, stanu posiadania oraz kosztów Ŝycia, leczenia i korzystania z róŜ-
nego typu usług w danym kraju”8. 

PowyŜsze definiowanie jakości i poziomu Ŝycia ludzi w wieku senioralnym 
przyjęto za podstawę analizy i oceny aktywnego wpływu starszych osób na 
jakość własnego Ŝycia osobistego i jakość prowadzonego gospodarstwa domo-
wego. Chodzi o to, aby w komunikacji społecznej przestał funkcjonować ste-
reotyp człowieka starego jako biernego członka rodziny, społeczeństwa i oby-
watela, który oczekuje od otoczenia ciągłej uwagi, zapewnienia warunków by-
towych, tym samym przejawiając „egoistyczną postawę” absorbowania swoją 
starością najbliŜszego rodzinnego środowiska i stwarzając problemy dla polity-
ki społecznej na poziomie centralnym, lokalnym i samorządowym. Wyjątek 
stanowią ludzie w wieku późnej starości, wymagający pomocy i opieki innych9.  

Przemiany struktury demograficznej, powodujące wzrost odsetka ludzi 
w starszym wieku, pokazują wielkość potencjału ludzi w późniejszym wieku, 
posiadających mądrość Ŝyciową, doświadczenie zawodowe, zasoby majątkowe, 
czas wolny – jako najbardziej poŜądane dobro w warunkach rozwoju wszelkich 
form konsumpcji. Ludzie w wieku emerytalnym stanowią rynek docelowy i cel 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuletyn Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich z 2012, nr 9, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/13541772380.pdf, 
Raport przygotowany przez członków Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, wskazu-
jący na niedyskryminujące zachowania państwa wobec osób starszych, zarówno w kwestiach 
ustrojowych, jak i funkcjonowania organów administrowania róŜnymi obszarami, które powinny 
mieć charakter spójnych, skoordynowanych działań realizujących określone priorytety polityki 
wobec seniorów, a nie tylko okazjonalnych akcji. Powinny być przestrzegane prawa starszych 
osób do samodzielnego i niezaleŜnego Ŝycia, ujęte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej. 
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działań marketingowych wielu przedsiębiorstw i organizacji, chociaŜby z po-
wodu ich roli opiniotwórczej i decyzyjnej w procesie zakupów gospodarstwa 
domowego, a takŜe jako kontynuatorów tradycji, kultury, długowiecznej lojal-
ności wobec marek produktów z czasów ich młodości. 

Potencjał i struktura demograficzno-społeczna seniorów w Polsce do 2035 
roku  

Charakterystyka potencjału demograficzno-ekonomicznego gospodarstw 
domowych emerytów wymaga zdefiniowania pojęcia człowieka w wieku eme-
rytalnym, powszechnie nazywanego seniorem. Kim jest zatem senior jako pod-
miot kierunków działań polityki społecznej i ekonomicznej państwa i innych 
organizacji kierujących swoją ofertę rynkową do ludzi w starszym wieku? Poję-
cie „senior–starszy” moŜna definiować w róŜnych ujęciach: 

a) statystycznym, jako jednostkę ludzką tworzącą społeczeństwo, objętą 
pomiarem statystyki publicznej – nadanie numeru PESEL kaŜdemu 
mieszkańcowi kraju umoŜliwia dokładne obliczenie populacji osób we 
wszystkich grupach wiekowych, w tym liczby osób w wieku senioral-
nym; 

b) demograficznym, jako potencjał demograficzny ludzi w starszym wieku 
– liczbę ludności, w tym udział ludzi w wieku poprodukcyjnym  
w ogólnej liczbie mieszkańców, w przekroju cech gospodarstwa do-
mowego: płeć, wiek, wielkość gospodarstwa domowego, aktywność 
zawodowa, źródło utrzymania itp.; 

c) zawodowym, jako emeryta biernego lub czynnego zawodowo, doradcę, 
specjalistę w wykonywanym wcześniej zawodzie, nadal uczestniczące-
go w Ŝyciu zakładu pracy bądź w lokalnych inicjatywach rad osiedli, 
samorządu mieszkańców, sąsiedzkich itp.; 

d) społecznym, jako głowę rodziny, seniora rodu, dziadka, babcię, starsze-
go człowieka, starca; ale teŜ sąsiada, lidera społeczności lokalnej, rad-
nego, członka klubu seniora, rady parafialnej, studenta Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku; 

e) ekonomicznym, jako biorcę świadczeń społecznych: emerytur, rent, za-
siłków i innych form pomocy wypłacanych z budŜetu państwa, budŜe-
tów samorządów i innych źródeł finansowania, ale teŜ jako pracownika 
najemnego otrzymującego wynagrodzenie za pracę w gospodarce naro-
dowej, bądź przedsiębiorcę – właściciela tworzącego nowe miejsca pra-
cy i generującego przychody, płacącego podatki do budŜetu państwa  
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i budŜetów gmin, prowadzącego gospodarstwo rolne i zatrudniającego 
społeczność wiejską; 

f) rynkowym, jako potencjalnego nabywcę dóbr i usług zaspokajających 
popyt i potrzeby osobiste emeryta i jego gospodarstwa domowego, two-
rzącego rosnący segment rynku konsumpcyjnego, dokonującego zaku-
pów towarów i usług finansowanych z własnych dochodów emeryta, 
nie tylko z emerytury i innych świadczeń społecznych, ale i dochodów 
z pracy, z własności nieruchomości i innych dochodów kapitałowych, 
nagromadzonych do momentu przejścia na emeryturę; 

g) konsumpcyjnym, jako podmiot konsumpcji indywidualnej w gospodar-
stwie domowym i konsumenta zbiorowych usług społecznych świad-
czonych ludziom starszym przez organizacje i instytucje rządowe, sa-
morządowe i sektor usług pozarządowych w formie nieodpłatnej, czę-
ściowo odpłatnej, bądź w pełnej odpłatności; tworzącego podstawę 
rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach ekonomii społecz-
nej, spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń jednostek samorzą-
du terytorialnego, innych organizacji. 

W szerszym znaczeniu, w literaturze i praktyce rozwiniętych gospodarek 
wyróŜnia się pojęcie systemu „srebrnej ekonomii” – silver economy10, które 
określa system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób 
starszych i uwzględniający ich potrzeby. W związku z wydłuŜaniem czasu pra-
cy przed emeryturą do 67. roku Ŝycia, w debacie publicznej nad przyszłością 
systemu emerytalnego i nad zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego przy-
szłym seniorom, coraz częściej poddawany dyskusji jest problem udziału osób 
w wieku emerytalnym w rynku pracy, natomiast stosunkowo mało zauwaŜane 
są konsekwencje rosnącej populacji seniorów na innych rynkach, zarówno kon-
sumpcyjnych (m.in. Ŝywnościowy, mieszkaniowy, usług zdrowotnych i opie-
kuńczych, turystycznych i rekreacyjnych, dóbr związanych z komunikacją spo-
łeczną), jak i niekonsumpcyjnych (np. rynek produktów finansowych zoriento-
wanych na starszego klienta, rynek nieruchomości uwzględniający zmniejszanie 
się składu osobowego gospodarstwa emerytów, usług prawnych, infrastruktury 
społecznej). Rośnie więc atrakcyjność segmentu rynku senioralnego, nazywa-
nego rynkiem „srebrnych głów” lub srebrnym rynkiem (silver market)11. NaleŜy 

                                                 
10 E. Nieszporek, M. Siwczyk, Silver economy, http://www.egospodarka.pl/74708,Silver-

economy,1,39,1.html, E. Nieszporek, M. Siwczyk, Silver economy – moŜliwości czy ograniczenia, 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/709734.html. 

11 S. Golinowska, Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, 
w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie, Tezy i rekomendacje, „Biuletyn Rzecz-
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zgodzić się z tezą, Ŝe w strategii marketingowej przedsiębiorstw i organizacji 
społecznych oferujących towary i usługi konsumpcyjne dla konsumentów–
seniorów, ciągle nie jest doceniany potencjał i rozwój tego srebrnego rynku.  

Analizę ilościową populacji osób starszych poprzedzono analizą wielkości 
stanu ludności ogółem w Polsce oraz jej struktury ze względu na płeć, miejsce 
zamieszkania i wiek. Stan ludności ogółem w Polsce na koniec czerwca 2012 
roku wynosił 38 532 tys. osób12, jego struktura ze względu na płeć obejmowała: 
kobiety – 20,1 mln osób, co stanowiło 52,1%; męŜczyzn – 18,4 mln osób, co 
stanowiło 47.9%, (na 100 męŜczyzn w 2011 roku wypadało 109 kobiet, zaś 
dekadę wcześniej 106 kobiet). Struktura ludności ze względu na miejsca za-
mieszkania ulega systematycznie zmianie na korzyść wsi, w miastach mieszka-
ło 23,2 mln osób (co stanowiło 60,2%, z tendencją malejącą o 1,6% mniej niŜ  
w 2002 roku); na wsi mieszkało 15,3 mln osób (co stanowi 39,8% – znacząca 
zmiana dotyczy zwiększenia się w ciągu dziesięciu lat liczby ludności mieszka-
jącej na wsi o ponad 700 tysięcy osób). W strukturze ludności według wieku 
wystąpiły niekorzystne dla rozwoju demograficznego tendencje:  

– ludność w wieku przedprodukcyjnym do 18 lat stanowiła 19,0% ogółu 
ludności (7,3 mln osób – o 17,3% mniej niŜ w 2002 roku), 

– ludność w wieku produkcyjnym (18–64 lat męŜczyźni, 18–59 lat kobie-
ty) stanowiła 63,6% ogółu ludności (24,5 mln osób – wzrost o 3,4% 
w stosunku do 2002 roku), 

– ludność w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej męŜczyźni, 60 lat 
i więcej kobiety) stanowiła 17,4% ogółu ludności (6,7 mln osób – 
w ciągu dekady wzrost o 17,1% w relacji do 2002 roku). 

PowyŜsza struktura ludności nie pozwala jednak dokładnie określić wielko-
ści rynku seniorów, ze względu na brak jednolitego kryterium kwalifikacji osób 
starszych do segmentu senioralnego. Fakt otrzymywania emerytury, renty, in-
nych świadczeń w wielu sektorach gospodarki nie jest uzaleŜniony od wieku 
pracowników, równieŜ w naukach zajmujących się starością i procesami starze-

                                                                                                                        
nika Praw Obywatelskich” 2012, nr 9, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/13541772380.pdf. 
Raport przygotowany przez członków Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, wskazu-
jący na niedyskryminujące zachowania państwa wobec osób starszych, zarówno w kwestiach 
ustrojowych, jak i funkcjonowania organów administrowania róŜnymi obszarami, które powinny 
mieć charakter spójnych, skoordynowanych działań realizujących określone priorytety polityki 
wobec seniorów , a nie tylko okazjonalnych akcji. Powinny być przestrzegane prawa starszych 
osób do samodzielnego i niezaleŜnego Ŝycia, ujęte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej. 

12 Biuletyn Statystyczny GUS, Warszawa 2012, nr 7, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2919_ 
PLK_HTML.htm. 
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nia brak określenia dolnej granicy wieku dla nazywania osoby starszej senio-
rem. W celu obliczenia wielkości rynku senioralnego konieczne jest więc przy-
jęcie innych przedziałów wieku ludności, co umoŜliwia statystyka demogra-
ficzna GUS13.  

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w statystyce społecznej ludność w wieku pro-
dukcyjnym podzielono na ludność w wieku mobilnym (18–44 lata dla męŜ-
czyzn i kobiet) oraz w wieku niemobilnym (45–64 lata dla męŜczyzn i 45–59 lat 
dla kobiet). Ta druga grupa traktowana jest na rynku pracy jako pracownicy 
w wieku przedemerytalnym i jest naraŜona na częstsze niŜ ludność mobilna 
zwolnienia z pracy zawodowej, ze względu na wiek, brak kwalifikacji wymaga-
nych przez nowoczesne technologie, konieczność szkolenia i dostosowywania 
do warunków konkurencyjnej gospodarki. W literaturze i polityce społecznej 
przyjęto „numerować” poszczególne etapy Ŝycia człowieka dorosłego. Zatem 
ludność w wieku produkcyjnym mobilną moŜna określić jako pierwszy wiek 
(18+); ludność w wieku produkcyjnym niemobilną określić moŜna jako drugi 
wiek (45+)14, trzecim wiekiem nazywa się ludność w wieku poprodukcyjnym 
(60/65+), zaś czwartym wiekiem określa się ludność starszą (80+). Przyjęcie 
takiego podziału ludności pozwoliło określić wielkość segmentu ludzi starszych 
niemobilnych na rynku pracy w wieku 45 lat i więcej, który obejmował na ko-
niec 2010 roku 41,3% ludności ogółem15, czyli 15,7 mln ludzi w Polsce miało 
ukończonych 45 lat. W praktyce polityki społecznej często jako dolną granicę 
wieku seniorów przyjmuje się wiek 50+, tak jakby ukończenie 50. roku Ŝycia 
automatycznie upowaŜniało ludzi do nazywania siebie seniorem. MoŜe dlatego 
tworzy się tak wiele inicjatyw społecznych dla seniorów w wieku 50+, czyli 
stosunkowo młodych i aktywnych społecznie osób wchodzących w wiek eme-
rytalny. Jak pokazują prognozy, przeciętna liczba lat dalszego trwania Ŝycia 
osób, które urodziły się w roku 2011, wynosi dla kobiet 80,9 lat, a dla męŜ-
czyzn – 72,4 lata16. 

                                                 
13 Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan  

w dniu 3.12, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl. 
14 Projekt Uniwersytetu Drugiego Wieku to nowa formuła edukacyjna dla osób 45+, ElŜbieta 

Ćwikli ńska-KoŜuchowska, inicjatorka i załoŜycielka Uniwersytetu Drugiego Wieku w Warszawie 
w 2010 roku; www.uniwersytetdrugiegowieku.pl. 

15 Obliczenia własne na podstawie danych: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny…, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2011.pdf. 

16 Przeciętne dalsze trwanie Ŝycia, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 
2012, tab. 3, s. 132. 
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Prognoza liczby ludności, według ekonomicznych grup wieku w wybranych 
latach 2005–203517, pokazuje wielkość docelowych segmentów rynku kon-
sumpcyjnego, jaką moŜna przyjąć w badaniach i strategiach rynkowych przed-
siębiorstw. Struktura ludności według wieku nadal będzie ulegać zmianom. 
Liczba osób w wieku produkcyjnym będzie się systematycznie zmniejszać 
z poziomu 24 545 tys. w 2007 roku do 20 739 tys. w 2035, a zatem o prawie 
3,8 mln, przy czym największy spadek będzie miał miejsce w pięcioleciu 2015–
2020 (ok. 1,2 mln osób). Znaczące zmiany wystąpią takŜe wewnątrz struktury 
wieku produkcyjnego ludności, tj. między wiekiem mobilnym (18–44 lata) oraz 
niemobilnym (45–60/65 i więcej, który zostanie wydłuŜony do 67. roku). Po-
stępowanie procesu starzenia się struktury ludności w wieku produkcyjnym 
spowoduje gwałtowne zmniejszanie się i starzenie się zasobów pracy, a w kon-
sekwencji pogarszanie jakości podaŜy siły roboczej na polskim rynku pracy. 
Koniecznym będzie zasilanie rynku pracy osobami będącymi juŜ na emeryturze 
i zastosowanie skutecznych instrumentów aktywizacji zawodowej seniorów. 
Docelowo prognozowany udział ludności w wieku 45–59/64 lat w 2015 roku 
wynosić będzie 22,9%, w 2035 roku osiągnie 27,5%, z kolei prognozowany 
segment seniorów w wieku 60+/65+ lat w 2015 roku osiągnie 19,4%, a w 2035 
roku wzrośnie do 26,7% ogółu ludności, tj. 9621,7 tys. osób.  

Tak wielki rynek nabywców i konsumentów w wieku emerytalnym charak-
teryzować się będzie duŜym zróŜnicowaniem zachowań rynkowych, postaw 
i preferencji zakupowych odpowiadających specyfice potrzeb konsumpcyjnych 
róŜnych typów gospodarstw domowych, w tym gospodarstw emerytów i innych 
starszych ludzi realizujących róŜne rodzaje aktywności rynkowej. 

Aktywność rynkowa emerytów jako nabywców i konsumentów dóbr i usług 
zaspokajających potrzeby ludzi w starszym wieku 

W badaniach gerontologicznych i nauk pokrewnych wyróŜnia się róŜnorod-
ne formy aktywności, od rodzinnej, fizycznej, zawodowej, intelektualnej, kultu-
ralnej, edukacyjnej, religijnej – aŜ po społeczną, utoŜsamiając je ze stylami 
Ŝycia w starości18. W podręczniku gerontologii społecznej, poza wymieniony-
mi, wyróŜniono jeszcze aktywność rekreacyjną19, stwierdzając, Ŝe osobie star-

                                                 
17 Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035, GUS Departament Badań Demograficznych, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf. 
18 A. Chabior, Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości, Prace Wszechnicy 

Świętokrzyskiej nr 145, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2011, s. 67–69. 
19 B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, 

Oficyna Wyd. Aspra, Warszawa 2006, s. 163. 
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szej potrzebny jest równieŜ wypoczynek, ruch fizyczny i ulubione zajęcia wy-
konywane dla przyjemności. Do wymienionych rodzajów aktywnych działalno-
ści ludzi starszych naleŜy jeszcze dodać aktywności wynikające z roli konsu-
menta (aktywność konsumencka) oraz kupującego towary i usługi (aktywność 
uczestnika rynku)20. W „Strategii działania...” wskazano zasady polityki ochro-
ny interesów wobec starszych konsumentów, takie jak: 

– dąŜenie do braku nierównego traktowania ze względu na wiek lub stan 
zdrowia (zalecenia odnoszące się do działalności osób dostarczających 
towary i usługi, które są ogólnodostępne i oferowane poza obszarem 
Ŝycia prywatnego i rodzinnego oraz do transakcji dokonanych w tym 
kontekście, a które zgodnie z prawem UE nie winny róŜnicować na ba-
zie Ŝadnej z cech, dyskryminacji, którym UE przeciwdziała), 

– zapewnienie wystarczających dochodów seniorom, które umoŜliwi ą im 
funkcjonowanie w społeczeństwie jako konsumentom, 

– zapewnienie podstawowych usług medycznych ze środków publicz-
nych. 

Wskazuje się, Ŝe polem dyskryminacji osób starszych jako konsumentów 
w Polsce jest wciąŜ nieuwzględnianie specyficznych potrzeb starszych ludzi 
przy projektowaniu produktu, przy gorszej dostępności i czytelności informacji 
handlowej oraz braku znajomości praw konsumenckich. 

Obraz starszego konsumenta moŜna poznać na postawie wyników badań 
rynkowych zlecanych przez instytucje i przedsiębiorstwa oferujące dla tego 
rynku produkty marketingowe, np. przez banki, instytucje ubezpieczeniowe, 
operatorów telefonicznych i inne podmioty rynkowe, które prowadziły badania 
zachowań rynkowych seniorów dla potrzeb skutecznych kampanii reklamo-
wych i tworzenia nowych produktów. Na uwagę zasługują wyniki badania „Jak 
się Ŝyje osobom starszym w Polsce?”, które przeprowadził GUS w lutym i mar-
cu 2011 roku na próbie prawie 15 tys. gospodarstw domowych21. PoniŜej przed-
stawiono wybrane informacje na temat jakości Ŝycia i aktywności osób star-
szych w Polsce. Przedstawione dane przybliŜają obraz aktywności osób star-
szych w Polsce (m.in. na rynku pracy), jak równieŜ opisują ich kontakty spo-
łeczne, styl Ŝycia, wykluczenie cyfrowe oraz zadowolenie z Ŝycia. Badanie 

                                                 
20 P. Szukalski, Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych, w : Strate-

gie działania w starzejącym się  społeczeństwie…, s. 103–109. 
21 Raport z badania pt. „Jak się Ŝyje osobom starszym w Polsce?”, GUS wpisał się tym bada-

niem w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokole-
niowej, ogłoszonego przez Komisję Europejską, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ 
WA_jak_sie_zyje_os_starszym_w_pl_30_XI_2012.pdf. 
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aktywności osób starszych na rynku pracy pokazuje, Ŝe odsetek osób w wieku 
65 lat i więcej, które uznały się przede wszystkim za pracujące, był znikomy 
(ok. 3,5%). Częściej pracowali męŜczyźni (ok. 6%) niŜ kobiety (ok. 2%). Zde-
cydowana większość osób starszych deklarujących wykonywanie pracy zarob-
kowej była jednocześnie na emeryturze. Nieco wyŜszy był odsetek pracujących 
osób w wieku 60 lat i więcej (ok. 8,5%), przy czym emeryturę pobierała mniej 
więcej połowa spośród zatrudnionych. Pracowało około 14% męŜczyzn naleŜą-
cych do tej grupy wiekowej i około 5% kobiet. 

Relacje międzyludzkie stanowiły jeden z najwaŜniejszych czynników 
wpływających na jakość Ŝycia. Składają się na nie zarówno kontakty rodzinne, 
jak i relacje z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami. Posiadanie w swym otocze-
niu osoby spoza najbliŜszej rodziny, o której moŜna mówić jak o przyjacielu, 
deklarowało nieco ponad 60% osób starszych. W podobnym stopniu dotyczyło 
to kobiet, jak i męŜczyzn. Osoby starsze starają się utrzymywać regularne kon-
takty (osobiste lub na odległość – telefonicznie, listownie, przez internet) z oso-
bami spoza gospodarstwa domowego. Najczęściej są to kontakty z dziećmi, 
wnukami i prawnukami. Dotyczyło to ponad 80% osób w wieku 65 lat i więcej. 
Nieco rzadziej kontaktowano się z dalszą rodziną. Zdecydowana większość 
osób starszych znała osobiście przynajmniej niektórych sąsiadów. W większo-
ści realizowane było tak zwane „sąsiedztwo ceremonialne”, polegające na wy-
mianie pozdrowień i krótkich niezobowiązujących rozmowach. Jednak ponad 
połowa osób starszych (niecałe 57%), przynajmniej z jednym gospodarstwem  
z sąsiedztwa, świadczyła sobie drobne przysługi lub utrzymywała kontakty 
o charakterze towarzyskim, przyjacielskim. Nieco mniej osób (ok. 47%) kon-
taktowało się natomiast regularnie z innymi znajomymi i przyjaciółmi.  

Poznawanie stylu Ŝycia seniorów wskazuje na model aktywności domowo-
rodzinnej, bowiem około 2/3 osób starszych deklarowało, Ŝe w czasie wolnym 
spaceruje lub przebywa na świeŜym powietrzu, natomiast około 45% odwiedza 
znajomych, rodzinę, przyjaciół lub teŜ podejmuje ich w swoim mieszkaniu. 
Mniejszą popularnością cieszyło się uczestnictwo w kulturze – stosunkowo 
najczęściej osoby starsze wskazywały słuchanie nagrań muzycznych (ok. 30%). 
Inne formy aktywności, relatywnie często deklarowane w całej populacji, jak 
oglądanie filmów na DVD, video lub przez internet, poświęcanie czasu na hob-
by czy uprawianie sportu – były wśród osób starszych zdecydowanie mniej 
popularne. Osoby starsze sporadycznie chodziły do kina, teatru, muzeów, na 
mecze czy dancingi. Telewizję oglądało codziennie około 90% osób w wieku 
65 lat i więcej. Nieco ponad 1/3 osób z tej grupy wiekowej deklarowała ogląda-
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nie telewizji przez ponad 4 godziny dziennie, a około 32% twierdziło, Ŝe po-
święcają na tę formę spędzania czasu codziennie od 2 do 4 godzin. Osoby star-
sze, częściej niŜ pozostałe, na oglądanie telewizji przeznaczały ponad 4 godziny 
dziennie. Rzadziej osoby starsze słuchały radia. Codziennie w ten sposób spę-
dzało czas około 70% osób w wieku 65 lat i więcej. Ponad 40% seniorów na 
słuchanie radia poświęcało co najmniej 2 godziny. Prawie 2/3 osób starszych 
deklarowało czytanie papierowych wersji gazet codziennych co najmniej raz  
w tygodniu. Częściej byli to męŜczyźni (ok. 70%) niŜ kobiety (ok. 58%). Na-
tomiast tygodniki i miesięczniki wydawane w tej formie czytała połowa osób 
w wieku 65 lat i więcej. Czytelnictwo gazet codziennych i periodyków w wersji 
elektronicznej było w tej grupie wiekowej zdecydowanie mniej popularne. Pra-
sę w wersji elektronicznej czytało w sumie niecałe 7% osób starszych, podczas 
gdy odsetek ten w populacji osób młodych (16–40 lat) wyniósł około 60%. 
Około 2/5 osób starszych czytało ksiąŜki. Seniorzy sięgali prawie wyłącznie po 
ksiąŜki wydane w wersji tradycyjnej, natomiast czytelnictwo e-booków w gru-
pie osób starszych było śladowe: w okresie 3 miesięcy poprzedzających badanie 
tylko 1 osoba na 100 zdecydowała się na lekturę ksiąŜki wydanej w wersji elek-
tronicznej.  

Z innych form spędzania czasu korzysta tylko część seniorów. Jeśli decydu-
ją się na wyjazdy turystyczne, to do rodziny i na wczasy krajowe. Znajomość 
języków równieŜ jest słaba, prawie połowa umie komunikować się w języku 
rosyjskim, którego uczyła się w szkole podstawowej i średniej jako obowiąz-
kowego w czasie swojej młodości. Ponad 40% seniorów korzysta z komputera, 
a jedna trzecia posiada prawo jazdy, częściej są to męŜczyźni. Ogólnie seniorzy 
są zadowoleni z jakości Ŝycia, mimo niezadowolenia ze stanu swojego zdrowia 
i stanu portfela, czyli gorszej sytuacji finansowej. Seniorzy polscy najbardziej 
są zadowoleni z ilości czasu wolnego i sposobów jego spędzania. Na ogólne 
zadowolenie seniorów z jakości Ŝycia wpłynęło niewątpliwie zadowolenie  
z relacji z innymi ludźmi i przede wszystkim ze swoją rodziną. 

Ogólna analiza wyników badania aktywności seniorów pokazuje, jak wiele 
jest wolnej przestrzeni rynkowej dla dostawców towarów i usług zaspokajają-
cych potrzeby gospodarstw domowych seniorów–emerytów. Tym bardziej Ŝe 
segment rynku „srebrnych głów” posiada róŜne źródła finansowania ich zaku-
pów22 – emerytury i inne źródła dochodów gospodarstw emeryckich nabywcy–
sprzedawcy. 

                                                 
22 Specyfika gospodarstwa domowego emerytów polega na tym, Ŝe wyłącznym lub głównym 

(przewaŜającym) źródłem jego utrzymania jest emerytura. Dodatkowym źródłem utrzymania 
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Aktywność emerytów w zasilaniu budŜetu gospodarstw domowych –  
emerytury i inne źródła dochodów gospodarstw emeryckich23 

Wpływ seniorów emerytów na jakość Ŝycia gospodarstw domowych moŜna 
mierzyć wielkością środków pienięŜnych, jakie są wypłacane przez państwo 
w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, zarówno z pozarolniczego syste-
mu ubezpieczeń społecznych, jak i rolniczego przez Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego (KRUS). W 2011 roku liczba emerytów i rencistów w Pol-
sce wyniosła 9123,6 tys. osób i była o 1,3% niŜsza niŜ w roku poprzednim. 
W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 23,7% (spadek 
o 0,3%). Z pozarolniczego systemu emerytury i renty przeciętnie miesięcznie 
pobierało 7796,9 tys. osób, o 0,9% mniej w stosunku do roku poprzedniego, 
a z KRUS świadczenia wypłacono 1326,6 tys. osób (spadek o 3,5%).  

Łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce w 2011 
roku wyniosła 177 304 mln zł i była wyŜsza o 3,8% w porównaniu z 2010 ro-
kiem. Z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wypłacono 161 603 
mln zł (wzrost o 4,2%), z czego na wypłaty z ZUS przypadało 148 511 mln zł 
(wzrost o 4%), z MON – 5526,4 mln zł (wzrost o 4,5%), z MS – 1050,2 mln zł 
(wzrost o 10%) i z MSW – 6515,1 mln zł (wzrost o 7,7%). Kwota emerytur 
i rent brutto z KRUS wyniosła 15 701 mln zł (spadek o 0,3% w porównaniu 
z 2010 r.)  

Przeciętna miesięczna kwota emerytur i rent brutto z pozarolniczego syste-
mu ubezpieczeń społecznych wyniosła 1727,25 zł (wzrost o 5,1%), w tym 
z ZUS – 1669,22 zł (wzrost o 5,1%), natomiast w KRUS ukształtowała się na 
poziomie 986,24 zł (wzrost o 3,3%). Łączna kwota przeznaczona na emerytury 
z ZUS w 2011 roku wyniosła 106 406,5 mln zł i wzrosła w stosunku do roku 
poprzedniego o 4,5%. Dane te pokazują potencjalną wielkość popytu i moŜli-
wości finansowe jego zaspokojenia przez świadczeniobiorców.  

Podsumowanie 

Podjęta problematyka jest zbyt obszerna i niektóre aspekty wpływu aktyw-
ności rynkowej seniorów–emerytów na jakość ich Ŝycia i ich rodzin zostały 

                                                                                                                        
moŜe być: inne źródło niezarobkowe poza emeryturą (np. dochód z własności, zasiłki rodzinne 
wraz z dodatkami, dary), praca najemna, uŜytkowanie gospodarstwa indywidualnego w rolnic-
twie, praca na własny rachunek lub wykonywanie wolnego zawodu. Oznacza to, Ŝe dochód uzy-
skany ze źródeł dodatkowych jest niŜszy od dochodów uzyskanych z emerytury. Za: BudŜety 
gospodarstw domowych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012, s. 13. 

23 Emerytury i renty w 2011 roku, GUS Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ 
gus/PW_emerytury_i_renty_w_2011_r.pdf. 
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w artykule jedynie zasygnalizowane. Szczegółowa analiza warunków i jakości 
Ŝycia gospodarstw domowych seniorów wymaga dalszych badań i większych 
moŜliwości publikacji materiału empirycznego. Rozwijający się rynek senio-
rów, ogólnie ludzi w wieku emerytalnym, stwarza moŜliwości kreowania atrak-
cyjnej oferty towarów i usług, dostosowanej do specyficznych potrzeb nie tylko 
ludzi starszych, ale teŜ ich rodzin oraz wszystkich podmiotów zapewniających 
seniorom dobrą jakość Ŝycia, do której ma prawo kaŜdy człowiek.  
 

SENIOR MARKET ACTIVITY IMPACT ON THE QUALITY  
OF LIFE OF HOUSEHOLDS 

 
Summary 

 
The paper aims to analyze the impact of market activity of older people's on the quality of 

life of their households. Content of the paper provides an introduction to the role of seniors as the 
retired, grandparents, guardians of their grandchildren, employees, customers and consumers, as 
well as persons in need of assistance and care. The paper defines the quality of life of older people 
in a variety of ways: subjective and objective, as the right to happiness and life satisfaction. The 
paper shows the demographic and social potential of seniors, the size of the so-called “the silver 
market”, the material conditions and ways to meet the consumption needs of households. In con-
clusion, the thesis is stated on the significant influence of family, professional, educational and 
cultural activities on quality of life of households. 
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Translated by Władysława Muszyńska 
 

 



 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 777       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 32       2013 
 
 
 
 
AGNIESZKA NIEZGODA1 
EWA JERZYK2 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 
 
 
 

SENIORZY W PRZYSZŁOŚCI NA PRZYKŁADZIE  
RYNKU TURYSTYCZNEGO 

 
 
 
Streszczenie 

W artykule scharakteryzowano seniorów jako segment konsumentów. Autorki omówiły 
szczegółowo rynek turystyczny, cechy popytu i podaŜy turystycznej, które mogą wpływać na 
zachowania seniorów. W szczególności zaprezentowano trendy w popycie turystycznym. 
W konkluzji autorki stawiają tezę, Ŝe seniorzy nie stanowią monolitycznego segmentu nabywców. 
Wraz z wiekiem zmianie ulegają potrzeby i zachowania starszych konsumentów. Na ich postę-
powanie na rynku turystycznym wpływają dotychczasowe zachowania i przyzwyczajenia, ale 
równocześnie działania marketingowe, które kreują potrzeby i preferencje seniorów. Segment 
starszych konsumentów stanowi wyzwanie dla współczesnego marketingu, poniewaŜ juŜ nie 
moŜna traktować tej grupy w sposób statyczny i stereotypowy. Indywidualizm, zmiana potrzeb 
wraz z wiekiem, opóźnione procesy starzenia biologicznego, psychologicznego i społecznego to 
tylko przykłady niektórych uwarunkowań, które naleŜy uwzględnić w działaniach marketingo-
wych. 

Słowa kluczowe: seniorzy, rynek turystyczny, popyt turystyczny, uwarunkowania demograficzne 

Wprowadzenie 

Starzenie się populacji jest jedną z waŜniejszych inspiracji dla współcze-
snego marketingu. Poznanie i zrozumienie zachowań starszych konsumentów 
moŜe być skutecznym narzędziem planowania rynku, rozwoju produktu, wpro-
wadzania innowacji, jak i prowadzenia komunikacji marketingowej. Niestety, 
przyrost wiedzy na temat zachowań starszych nabywców nie jest adekwatny do 

                                                 
1 a.niezgoda@ue.poznan.pl. 
2 e.jerzyk@ue.poznan.pl. 
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wagi problemu, z jakim marketerzy zmierzą się w niedalekiej przyszłości,  
a stereotypowe myślenie o nowej, licznej grupie seniorów jako konserwatyw-
nych i niewraŜliwych na innowacje konsumentach – nie będzie pomocne  
w skutecznym radzeniu sobie z nieodwracalnymi demograficznymi zmianami 
rynkowymi. 

W literaturze moŜna znaleźć wiele pozycji opisujących zmiany i tendencje 
demograficzne, potwierdzające proces starzenia się społeczeństwa. MoŜna rów-
nieŜ odnaleźć wiele pozycji charakteryzujących seniorów jako segment okre-
ślonego rynku. Autorki artykułu stawiają tezę, Ŝe seniorzy nie stanowią monoli-
tycznego segmentu, a ich zachowania konsumpcyjne mogą być zróŜnicowane.  

Celem artykułu jest nakreślenie zróŜnicowania segmentu starszych konsu-
mentów, cech seniorów jako nabywców na przykładzie rynku turystycznego 
oraz próba refleksji nad charakterystyką seniorów jako segmentów konsumen-
tów w przyszłości. Artykuł ma charakter teoretyczny i stanowi przyczynek do 
dyskusji nad zmiennością i heterogenicznością segmentu seniorów. 

„Nowy stary” konsument 

Starzenie się społeczeństwa wynika z wydłuŜania się Ŝycia ludzkiego  
i spadku liczby urodzeń. W Polsce ludzie powyŜej 60 lat stanowią 16,8%, 
w Niemczech 24,1%, Finlandii i Szwecji około 25%. Podobne tendencje moŜna 
zaobserwować w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Stanach Zjednoczo-
nych3. W Polsce proces niekorzystnych zmian w relacjach miedzypokolenio-
wych dopiero się zaczyna, ale będzie zbliŜony do zmian demograficznych 
w krajach europejskich. Według prognoz ONZ w 2050 roku w Polsce będzie 
37,9% osób w wieku powyŜej 60 lat4. Nieuchronność zmian w wielkości seg-
mentu starszych konsumentów to tylko jedno z uwarunkowań działań marketin-
gowych. O wiele ciekawsze wydaje się rozpoznanie zróŜnicowanej struktury tej 
grupy i jej dynamiki, gdyŜ sam wiek to zbyt nieprecyzyjne kryterium charakte-
ryzujące ów segment. 

Okres starszego wieku jest najdłuŜszym etapem w Ŝyciu konsumenta, któ-
remu nie poświęca się wystarczających badań – zakładając, Ŝe tzw. trzeci wiek 
rozpoczyna się po osiągnięciu 55. roku Ŝycia, a długość Ŝycia wynosi obecnie 
około 75–80 lat, to okres starszego wieku obejmuje około 20 lat. WydłuŜające 

                                                 
3 H. Evanschitzky, D.M. Woisetschlager, Too old to choose? The Effects of age and related 

constructs on consumer decision making, „Advances in Consumer Research” 2008, Vol. 35,  
s. 630–636. 

4 M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 
2011, s. 46. 
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się Ŝycie powoduje, Ŝe jesteśmy dłuŜej starzy – niŜ kiedykolwiek byliśmy mło-
dzi5. Dla porównania, podobny okres odnoszący się do młodości obejmuje 
znacznie więcej etapów: przed urodzeniem, niemowlęctwo, dzieciństwo, wcze-
sną młodość, wczesną dorosłość, które stanowią przedmiot szczegółowych ba-
dań naukowców i praktyków. Wiedza na temat seniorów pozostaje daleko  
w tyle w porównaniu z tym, co wiadomo o innych segmentach rynku. Zatem 
określenie „starszy konsument” powinno zostać uszczegółowione. 

Wiek chronologiczny seniora to dość arbitralna cecha, która dostarcza nie-
wielu informacji o jego indywidualnym zachowaniu. Wraz z wiekiem następują 
zmiany:  

– biologiczne, związane ze sprawnością fizyczną organizmu, 
– psychiczne, obejmujące funkcjonowanie zmysłów i stan posiadanych 

umiejętności poznawczych,  
– społeczne.  
Te zmiany jednak nie dotykają wszystkich w tym samym tempie. Spadająca 

sprawność fizyczna starszych ludzi oraz większa podatność na choroby nie po-
wodują, Ŝe starszy człowiek przestaje być konsumentem. Staje się innym kon-
sumentem, który wybierze bliŜej zlokalizowany sklep lub mniejsze centrum 
handlowe oferujące łatwość dojazdu i wygodę poruszania się podczas zakupów. 
Prawdopodobnie teŜ będzie zainteresowany inną formą handlu (TV shopinng, 
katalogi, e-zakupy), gdyŜ kaŜde nowe pokolenie seniorów będzie róŜniło się od 
poprzednich. Zmiany w zachowaniach seniorów dotyczą takŜe turystyki. No-
woczesny senior na rynku turystycznym nie będzie poszukiwał jedynie tańszej 
oferty dotyczącej poprawy zdrowia. Niekorzystne zmiany biologiczne zacho-
dzące w organizmie starszego konsumenta opóźnią się w czasie ze względu na 
rozwój profilaktyki i opieki medycznej, jak teŜ i zmniejszającą się uciąŜliwość 
pracy wykonywanej w ciągu Ŝycia. Na razie uwarunkowania biologiczne za-
uwaŜają producenci telefonów (Emporia), oferując aparaty z większymi wy-
świetlaczami i łatwiejszą obsługą (wzrok człowieka zwykle pogarsza się około 
43. roku Ŝycia, wraz z wiekiem spada teŜ sprawność palców rąk)6. 

Średnia aktywność poznawcza 60-letniej osoby jest średnio niŜsza o 30% 
w porównaniu z młodą osobą. W konsekwencji osoby starsze mają mniejsze 
umiejętności w zakresie zbierania i przetwarzania nowych informacji. Potrzebu-

                                                 
5 D. Draaisma, Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, Wyd. Czarne, 

Wołowiec 2010, s. 21. 
6 P. Roberts, J. Hill, The senior market: turning silver into gold, January 27, 2005, 

http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=497 (5.02.2013). 
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ją więcej czasu na naukę i nabywanie nowych umiejętności. To wszystko pro-
wadzi do powstania niechęci starszego konsumenta do nowych towarów i usług, 
szukania innych sposobów zaspokajania potrzeb. W rezultacie jego decyzje 
nabywcze tworzą go klientem lojalnym i przywiązanym do marek, które zna od 
dawna. Na podstawie badania rynku perfum, R. Lambert-Pandraud i G. Laurent 
stwierdzili, Ŝe starsi konsumenci są lojalni wobec starszych marek7. Marki per-
fum obecne na rynku od 1962 roku miały w 2002 roku 37% konsumentów 
wśród osiemdziesięciolatków i tylko 11% wśród 29-letnich konsumentów. Po-
dobną prawidłowość zaobserwowano na rynku stacji radiowych we Francji. 
W 2007 roku stacje radiowe, które były obecne w eterze przed okresem deregu-
lacji rynku w 1981 roku, miały 58% słuchaczy w wieku 60 lat i więcej – i tylko 
30% słuchaczy w wieku do 30 lat. Wyniki badań z rynku samochodowego do-
wodzą, Ŝe seniorzy kupujący nowy samochód zazwyczaj rozwaŜają nabycie 
marki, którą wcześniej posiadali8. Lojalność względem tego, co znane, nie jest 
jednak zakorzeniona na zawsze. Starsi konsumenci preferują dobrze znane, 
stabilne marki o ugruntowanej pozycji, aby w ten sposób zmniejszyć ryzyko 
zakupów, ale teŜ z powodu tego, Ŝe komunikacja marketingowa nie jest adre-
sowana do tego segmentu rynku9. Tylko nieliczne nowe marki dedykowane są 
starszym konsumentom. Typowe błędy popełniane w komunikacji ze starszymi 
konsumentami to pokazywanie uśmiechniętych emerytów spacerujących wokół 
domów opieki, wykorzystywanie młodych w reklamach do odgrywania ról sta-
ruszków, mylenie stylu młodzieŜowego w przekazach reklamowych z młodym 
samopoczuciem (poŜądany przekaz to: młody stan ducha seniora). Starszy kon-
sument preferuje opisowy sposób przekazywania informacji i nieco wolniejsze 
tempo komunikacji. NaleŜy teŜ pamiętać, Ŝe w starszym wieku rośnie kon-
sumpcja mediów. Seniorzy poświęcają znaczną ilość czasu na oglądanie telewi-
zji i słuchanie radia, co w połączeniu ze słabnącymi relacjami społecznymi, 
kreuje media na najwaŜniejsze źródło informacji i namiastkę kontaktów 
z otoczeniem.  

Pogarsza się pamięć, zwłaszcza prospektywna, związana z planowaniem. 
Zapominalstwo nie jest jednak cechą przypisaną tylko osobom starszym, zapo-
minają równieŜ młode osoby; choć odsetek osób, które nazywają się zapominal-
skimi, jest wyŜszy wśród osób najstarszych. Niekiedy uwaŜa się, Ŝe zapominal-

                                                 
7 R. Lambert-Pandraud, G. Laurent, Why do older consumers buy older brands? The role of  

attachment and declining innovativeness, „Journal of Marketing” 2010, Vol. 74, July, s. 104–121. 
8 Ibidem. 
9 K. Anderson, B. Sharp, Do growing brands win younger consumer?, „International Journal  

of Market Research” 2010, Vol. 52, No. 4, s. 433–441. 
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stwo starszych to stereotyp, powtarzany zwłaszcza przez nich samych – jeśli 
osoba uwaŜa się za zapominalską, to taką będzie (samospełniająca się przepo-
wiednia). Tak więc zapominanie to w znacznej mierze cecha osobowości.  

Funkcjonowanie pamięci wiąŜe się ze skojarzeniami, które mogą mieć for-
mę reminiscencji czy nostalgii. Reminiscencje to wspomnienia, które u osób 
starszych najczęściej dotyczą okresu młodości. Pierwsze wspomnienia pocho-
dzą z okresu, kiedy mamy 3–4 lata, jednak ich liczba wzrasta gwałtownie około 
20. roku Ŝycia. Reminiscencje osób w podeszłym wieku najczęściej odnoszą się 
do okresu między 15. a 27. rokiem Ŝycia10. MoŜna domniemywać, Ŝe przedsię-
biorstwo w komunikacji marketingowej kierowanej do seniorów powinno na-
wiązywać do tego okresu. Muzyka, obraz, marka z okresu młodości – mogą 
wywołać reminiscencje u konsumenta i nostalgię za minionym okresem. Wyko-
rzystanie tego w marketingu jest określane mianem retro marketingu, powrotem 
zapomnianych marek, vintage czy retro produktów. Za emocjonalnym powro-
tem do przeszłości nie moŜe iść stara jakość. Konsument oczekuje połączenia 
retro z nowoczesnością. Okres, z którego pochodzą reminiscencje, jest teŜ okre-
ślany w marketingu jako „okres krytyczny” w Ŝyciu konsumenta, w trakcie 
którego rozwijają się preferencje i tworzy repertuar ulubionych marek.  

Nawyki ukształtowane w tym okresie będą determinowały przebieg i po-
dejmowanie decyzji nabywczych w starszym wieku. Aby podejmować przemy-
ślane decyzje zakupowe, konsument powinien posiadać aktualne i dokładne 
informacje. Jego proces przetwarzania informacji wraz z wiekiem ulega defor-
macji (starszy konsument posiada ograniczoną szybkość zapamiętywania 
i przetwarzania informacji, zwłaszcza nowych); prowadzi to do uproszczenia 
proces wyboru, stosowania heurystyki i tendencji do wyboru opcji znanych od 
dawna, przywoływanych z pamięci. W rezultacie starszy konsument zachowuje 
się rutynowo, powiela decyzje podjęte w przeszłości. Przedstawione cechy se-
niorów jako konsumentów przyszłości zostaną scharakteryzowane na przykła-
dzie rynku turystycznego. 

Cechy rynku turystycznego determinujące zachowania starszych konsu-
mentów 

Po stronie podaŜy turystycznej zasadniczą cechą rynku turystycznego jest 
dominacja usług i złoŜoność produktu turystycznego. Charakterystyka podaŜy 
turystycznej stanowi wyzwanie z powodu: niezwykłej róŜnorodności oczekiwań 
i potrzeb turystów, skomplikowanej struktury produktu turystycznego i wresz-

                                                 
10 D. Draaisma, Fabryka nostalgii…, s. 84. 
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cie wyjątkowego zróŜnicowania podmiotów zaangaŜowanych w świadczenie 
usług i dostarczanie towarów poszukiwanych przez turystów11. Wymienione 
cechy podaŜy turystycznej powodują, Ŝe decyzje konsumenckie na rynku tury-
stycznym są złoŜone i trudne do jednoznacznej charakterystyki.  

Usługowy charakter oferty turystycznej i róŜnorodność podmiotów kształtu-
jących taką ofertę powodują, Ŝe poszczególne segmenty nabywców mogą 
kształtować produkt indywidualnie, zwracając uwagę na własne potrzeby. 
W przypadku seniorów moŜna sądzić, Ŝe będą wybierać dogodne miejsca noc-
legowe, komfortowy środek transportu, usługi uzupełniające dostosowane do 
sprawności fizycznej, dogodne sposoby płatności itd. Jednak nie moŜna jedno-
znacznie stwierdzić, Ŝe takie cechy oferty charakteryzują tylko segment senio-
rów. 

Kolejną podstawową cechą turystyki jest jej przynaleŜność do segmentu 
tzw. dóbr wyŜszego rzędu, czyli nabywanych po zaspokojeniu potrzeb podsta-
wowych. Przyjmując cechy rynku turystycznego jako rynku dóbr wyŜszego 
rzędu – okazuje się, Ŝe nie zawsze zakup usług turystycznych następuje po za-
spokojeniu potrzeb podstawowych. Taka sytuacja moŜe nastąpić w przypadku 
istnienia turystyki socjalnej, tzn. gdy zakup usług turystycznych zostanie sfi-
nansowany przez podmiot inny niŜ osoba korzystająca z usług. Przykładem są 
pobyty leczniczo-sanatoryjne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
czy specjalnych programów dla seniorów.  

Kolejnym zjawiskiem zmieniającym kolejność wydatków i umiejscowienie 
turystyki w ich strukturze jest silne oddziaływanie czynników pozaekonomicz-
nych wpływających na decyzje konsumenckie. Przykładem moŜe być wyjazd 
na uroczystości rodzinne (pogrzeby, komunie, wesela) oraz udział w turystyce 
sentymentalnej, czyli podróŜe do miejsc związanych ze wspomnieniami. Wy-
mienione typy podróŜy mogą mieć duŜe znaczenie dla osób starszych, co wyni-
ka z wpływu społecznych i psychologicznych determinant popytu turystyczne-
go. 

Często udział w turystyce stanowi pewną konieczność i dlatego wydatko-
wanie na nią pieniędzy moŜe być dla konsumenta bardziej istotne niŜ na inne 
dobra postrzegane jako luksusowe. Ta konieczność moŜe być spowodowana: 

a) stanem zdrowia (turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa), 
b) wyjazdami słuŜbowymi (turystyka biznesowa), 
c) sytuacją zewnętrzną.  

                                                 
11 M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny. Ekonomiczne 

zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 57. 
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O ile nie trzeba udowadniać znaczenia turystyki uzdrowiskowej i zdrowot-
nej w Ŝyciu seniorów, o tyle moŜna zastanowić się nad udziałem seniorów 
w turystyce biznesowej. Nie jest to jednak rozwaŜanie hipotetyczne. Jak zazna-
czono wcześniej, „nowy stary konsument” to często osoba aktywna zawodowo 
lub utrzymująca kontakty ze środowiskiem zawodowym mimo przejścia na 
emeryturę. Często na wyjazdy konferencyjne, szkoleniowe zapraszani są senio-
rzy jako goście, prelegenci czy po prostu starsi koledzy, z którymi warto spę-
dzić czas. Przykładem sytuacji zewnętrznej, która powoduje udział w turystyce, 
moŜe być towarzyszenie innym osobom w podróŜy. Sytuacja taka zachodzi 
często w Ŝyciu seniorów, gdy są proszeni o opiekę nad wnukami lub towarzy-
szenie im w czasie wyjazdów. Aktywni seniorzy często podejmują się takich 
zadań.  

RóŜnorodność i heterogeniczność produktu turystycznego powoduje, Ŝe se-
niorzy mogą korzystać z turystyki, mimo Ŝe nie wydatkują relatywnie wysokich 
kwot. Aktywność turystyczna dla wielu osób kojarzona jest z luksusem, a spora 
część społeczeństwa uczestniczy w tym luksusie nieświadomie. Tak jest w przy-
padku korzystania z noclegów u krewnych i znajomych. Korzystając z gościny, 
część seniorów realizuje swoje wyjazdy turystyczne w ramach tzw. naturalnej 
konsumpcji turystycznej, która nie wymaga dodatkowych wydatków i dokonuje 
się w ramach wydatków na codzienne utrzymanie w miejscowości stałego za-
mieszkania12.  

Na zachowania seniorów na rynku turystycznym wpływają cechy popytu 
turystycznego. Popyt turystyczny ma charakter popytu substytucyjnego. Substy-
tucja zewnętrzna ma miejsce wtedy, kiedy fundusze planowane na turystykę 
zostaną przeznaczone na inne cele. MoŜe to nastąpić w przypadku, kiedy turysta 
nie znajdzie odpowiedniej oferty – albo w sytuacji zarówno wzrostu, jak i spad-
ku dochodów. Substytucja wewnętrzna polega na przesunięciu popytu tury-
stycznego w kierunku produktów o niŜszej lub wyŜszej cenie. Produkt tury-
styczny jest bardzo złoŜony i zróŜnicowany, dlatego skala tej substytucji jest 
wyjątkowo duŜa. Seniorzy mogą mieć duŜe moŜliwości zastępowania jednych 
usług turystycznych innymi, ale ograniczeniem moŜe być niechęć do zmiany 
postanowień lub długi okres planowania i oczekiwania wymarzonego wyjazdu. 
Generalnie uwaŜa się, Ŝe elastyczność decyzyjna jest charakterystyczna dla 

                                                 
12 A. Niemczyk, Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego – analiza wy-

branych obszarów zachowań, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zacho-
wania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 594, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2010, s. 87–88. 
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osób młodych. Jednak kiedy seniorem zostaje osoba o duŜym doświadczeniu 
w turystyce, jej zachowanie nie musi zgadzać się ze stereotypem. DuŜy zasób 
czasu wolnego i moŜliwość zastanawiania się nad wyborem usług turystycz-
nych mogą sprzyjać wyborom substytutów. 

Popyt turystyczny ma charakter popytu restytucyjnego (odnawialnego). 
Wynika to ze złoŜoności potrzeb, które decydują o decyzji wyjazdu turystycz-
nego. Popyt turystyczny moŜe pojawiać się ponownie i dotyczyć albo wyjazdu 
do tego samego miejsca czy uczestniczenia w tej samej formie turystyki, albo 
dotyczyć zupełnie innego wyjazdu. Wykorzystując narzędzia marketingu i za-
chęcając potencjalnych turystów do korzystania z oferty, usługodawcy mogą 
wręcz powodować kreowanie potrzeb, czyli uświadamianie nowych, dotychczas 
nierozpoznawanych celów wyjazdu. Według badań przeprowadzonych przez 
A. Niemczyk, w latach 2005–2009 zdecydowana większość seniorów w Polsce 
(75,6–87,2%) brała udział w wyjazdach turystycznych tylko raz w roku13. Sytu-
acja taka moŜe wynikać zarówno ze złej sytuacji finansowej seniorów, jak teŜ 
z przyzwyczajeń, które z kolei mogą poddać się działaniom marketerów. 

Popyt turystyczny ma charakter mobilny, co oznacza konieczność realizacji 
potrzeb turystycznych w miejscu występowania dóbr i usług turystycznych. 
WiąŜe się to z koncentracją ruchu turystycznego i sezonowością. NaleŜy obalić 
mit, Ŝe seniorzy korzystają z usług turystycznych poza sezonem. Cytowane 
badania wykazały, Ŝe zaobserwowano tylko nieznaczne zmniejszenie koncen-
tracji ruchu turystycznego seniorów przypadającej na lipiec i sierpień, czyli na 
okres charakteryzujący się najwyŜszą sezonowością14. Jest to zatem potwier-
dzenie tezy, Ŝe nie zawsze seniora naleŜy postrzegać jako konsumenta na rynku 
usług turystycznych charakteryzującego się cechami odmiennymi od większości 
nabywców, w tym przypadku korzystającego z usług poza najwyŜszym sezo-
nem turystycznym. 

Omawiając cechy popytu turystycznego, warto pamiętać, Ŝe na jego wiel-
kość wpływają czynniki niezwiązane bezpośrednio z rynkiem turystycznym. 
NaleŜą do nich: sytuacja polityczna, anomalie pogodowe, klęski Ŝywiołowe 
i moda. Konflikty zbrojne, trudności w relacjach międzypaństwowych, terro-
ryzm, strach przed wybuchem wulkanu, tornado itd. powodują ograniczenie 

                                                 
13 A. Niemczyk, Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów 

w Polsce, w: Marketing przyszłości. Trendy.  Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – 
trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe nr 660, Eko-
nomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 
s. 618. 

14 Ibidem, s. 625. 
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ruchu turystycznego i/lub zmianę kierunku podróŜy. MoŜna sądzić, Ŝe dla se-
niorów mogą to być czynniki o znacznej sile oddziaływania. 

Trendy na rynku turystycznym jako uwarunkowanie zachowania seniorów 
w przyszłości 

Wzrost proporcji liczebnej ludzi starszych jest jednym z podstawowych 
trendów, który znajduje odzwierciedlenie w popycie turystycznym. Jak podają 
C. Moller, K. Weiermair i E. Wintersberger, moŜna przewidywać rozwój tego 
segmentu turystów w przyszłości, poniewaŜ wzrasta udział osób starszych 
w populacji oraz coraz większa część tej grupy bierze udział w podróŜach tury-
stycznych15.  

Ta sytuacja moŜe prowadzić do zjawiska „wąskiego gardła”, które polega 
na tym, Ŝe relatywnie duŜa grupa przyjezdnych w starszym wieku wymaga spe-
cjalnej oferty, natomiast oferta skierowana do ludzi młodszych moŜe nie być 
wykorzystana. W przyszłości osoby starsze będą zyskiwać na znaczeniu jako 
segment turystów, dlatego – przygotowując podaŜ na obszarach recepcji tury-
stycznej – naleŜy zmienić nastawienie i nie traktować segmentu turystów star-
szych jako segmentu o marginalnym znaczeniu. Tym bardziej Ŝe seniorzy 
z krajów rozwiniętych nie chcą rezygnować w czasie podróŜy z dotychczaso-
wych aktywności, chcą spędzić przyjemnie czas i są skłonni zapłacić wyŜszą 
cenę za wyŜszą jakość usług16. W perspektywie kilku, kilkunastu lat osoby bę-
dące obecnie aktywne zawodowo stanowić będą grupę seniorów, dlatego ich 
obecne preferencje w zakresie spędzania czasu wolego staną się preferencjami 
przyszłej grupy seniorów. Dla marketerów oznacza to, Ŝe obserwacja zachowa-
nia turystycznego innych segmentów pozwala na przewidywanie trendów cha-
rakteryzujących seniorów w przyszłości. 

Wymagania osób starszych dotyczą nie tylko oferty turystycznej, która po-
winna zawierać usługi odpowiednio przygotowane dla seniorów (np. usługi 
związane z poprawą stanu zdrowia), ale równieŜ uwzględniać ograniczenia 
wynikające z warunków ogólnych (zanieczyszczenie środowiska, hałas itp.). 
Oferta obszarów recepcji turystycznej nie moŜe być juŜ więc nastawiona na 
segment turystów „trzeciego wieku” jako odbiorców usług oferowanych po 
sezonie. Dla tych osób oferta moŜe obejmować wszelkie atrakcje, tylko pro-

                                                 
15 C. Moller, K. Weiermair, E. Wintersberger, The changing travel behaviour of Austira’s 

aageing population and its impact on tourism, „Tourism Review” 2007, Vol. 62, No. 3–4, s. 15. 
16 A. Niezgoda, Nowe trendy w popycie – wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej, w: Na-

uka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 
2010, s. 24. 
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gram nie moŜe być przeładowany, a sposób korzystania z usług powinien być 
dostosowany do ograniczeń wynikających z wieku (np. krótszy czas zwiedza-
nia, więcej przerw, krótszy lub łagodniejszy trening aerobiku itp.). 

Istotnym trendem w turystyce wpływającym na przyszłość segmentu senio-
rów jest wzrost znaczenia stałych klientów, którzy przynoszą relatywnie duŜe 
(stałe) dochody, ale są bardziej wymagający17. Bardzo waŜnym czynnikiem 
wpływającym na przyjazd do danego kraju, regionu, miasta itd. są bowiem 
wcześniejsze doświadczenia i przeŜycia. Dla seniorów jest to czynnik znaczący, 
poniewaŜ dłuŜszy okres doświadczeń turystycznych warunkuje większy zasób 
wiedzy z nich wynikający. Analiza preferencji nabywczych w grupie osób star-
szych wykazuje, Ŝe wraz z wiekiem nie zmieniają się znacząco preferowane 
kierunki podróŜy, ulubiona odległość wybierana na wakacje czy preferowany 
sposób transportu18. Potwierdza to konieczność dbałości o stałych klientów na 
obszarach ich przyjmujących. WaŜnym trendem wpływającym na zachowania 
dojrzałych nabywców na rynku turystycznym jest ogólny rozwój społeczeństw. 
Powoduje on, Ŝe konsument w wyniku rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego 
jest coraz bardziej doświadczony i wyedukowany. Ma większe oczekiwania 
w stosunku do produktu oraz świadomość własnych preferencji.  

Analiza popytu turystycznego pozwala zauwaŜyć coraz to nowe potrzeby 
i wymagania nabywców. W poszukiwaniu nowych wartości i ideologii ludzie 
postępują zgodnie z własnymi wewnętrznymi upodobaniami i dąŜeniami. Po-
tencjalni nabywcy wymagają szerokiego wachlarza moŜliwości zaspokojenia 
potrzeby, jednocześnie chcą błyskawicznego dostępu do informacji, rezerwacji 
i szybkiego dokonania wyboru. Procesy globalizacji oraz związany z nimi roz-
wój komunikacji wraz z szerokim dostępem do internetu powodują łatwość 
poszukiwania oferty oraz rezerwacji na własną rękę19. W rezultacie turyści bar-
dziej samodzielnie gospodarują swoim czasem, częściej decydują się na indy-
widualne organizowanie wakacji. Aby sprostać wysokim wymaganiom oraz 
konieczności zróŜnicowania usług turystycznych, obszary recepcji turystycznej 
muszą zagwarantować wysoki standard usług podstawowych oraz szeroki wa-
chlarz usług dodatkowych, aby w jak największym stopniu urozmaicić pobyt 
turysty20. 

                                                 
17 Ibidem, s. 25. 
18 C. Moller, K.Weiermair, E. Wintersberger, The changing travel behavior…, s. 15–20. 
19 G. Gołembski, A. Niezgoda, The role of time in the global tourism market – a demand per-

spective, w: Visions for Global Tourism Industry, InTech, Rijeka 2012, s. 175. 
20 A. Niezgoda, Marketing doznań – nowe narzędzie czy nierozłączny element turystyki,  

w: Współczesne podróŜe kulturowe, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2010, s. 123. 
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W rezultacie przyzwyczajeń nabywczych oraz dbałości o stabilizację i bez-
pieczeństwo pojawia się sposób spędzania wakacji w „drugich domach”21. Oso-
by, które zainwestowały we własny dom lub apartament, stanowić będą waŜny 
segment nabywców, nie tylko usług turystycznych, ale róŜnego rodzaju dóbr 
i usług oferowanych w regionie turystycznym (tzw. dobra i usługi paratury-
styczne). Dla regionów turystycznych skutkiem tych procesów jest konieczność 
zadbania o kaŜdego potencjalnego turystę, który moŜe stać się stałym klientem. 
SłuŜyć temu mogą indywidualne cechy regionu, standard usług oraz wizerunek, 
do którego przyzwyczajeni są stali klienci. 

Kolejnym trendem wynikającym z ogólnych procesów rozwojowych jest 
indywidualizacja, której efektem jest poszukiwanie przez turystów coraz to 
nowych pakietów usług i form wypoczynku. Proces ten powoduje mniejszą 
atrakcyjność masowych form turystyki i zainteresowanie indywidualną ofertą. 
Ta tendencja moŜe skutkować u niektórych turystów niechęcią do znanych 
miejsc i sławnych kurortów, które charakteryzują się popularnymi moŜliwo-
ściami i formami wypoczynku. W poszukiwaniu indywidualnej oferty seniorzy 
mogą korzystać z internetu lub indywidualnej obsługi przez organizatorów po-
dróŜy. „Nowy stary konsument” na rynku turystycznym będzie mógł „konstru-
ować własne wakacje”, nie ograniczając się do korzystania z gotowych pakie-
tów turystycznych. 

WaŜnym trendem wynikającym z ogólnych procesów globalizacji jest świa-
towa standaryzacja. Standaryzacja powoduje, Ŝe współczesny turysta jest coraz 
bardziej świadomy moŜliwości zaspokojenia własnych potrzeb oraz wymagań 
wynikających ze światowych standardów obsługi. Wysoki standard po stronie 
podaŜy turystycznej powoduje nieświadome przyzwyczajenia i oczekiwania. 
W odpowiedzi na potrzeby popytu, obszary recepcji turystycznej nie mogą ofe-
rować usług poniŜej przyjętego poziomu. Jednak, jak zauwaŜa F. Bylok, konse-
kwencją standaryzacji są ujednolicone gusty konsumentów, które powodują 
uniformizację zachowań konsumenckich i postawy pasywne. Takie postawy są 
charakterystyczne dla osób starszych22. 

Jednoczesne procesy indywidualizacji i standaryzacji mogą wywołać tzw. 
„miękki indywidualizm”, rozumiany jako potrzeba przynaleŜności do grupy 

                                                 
21 K. Sund, J. Boksberger Ph., Senior and Non-Senior Traveller Behaviour: Some Exploratory 

Evidence from the Holiday Rental Sector in Switzerland, „Tourism Review” 2007, Vol. 62,  
No. 3–4, s. 20–26. 

22 F. Bylok, Między uległością a suwerennością konsumencką – zmiany w relacjach producent 
– konsument na rynku XXI wieku, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Za-
chowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro…, s. 348. 
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i jednoczesna konieczność posiadania własnego czasu do dyspozycji na zaspo-
kojenie indywidualnych potrzeb. W miejscu pobytu słuŜyć temu moŜe istnienie 
wielu atrakcji, usług i moŜliwości spędzenia czasu23. Turysta moŜe nabyć stan-
dardowy pakiet usług, ale w miejscu wypoczynku powinien mieć do dyspozycji 
zróŜnicowaną ofertę, np. moŜliwość dokonania zakupów lokalnych produktów, 
wycieczkę organizowaną przez lokalne biuro, naukę dyscypliny sportowej itp.  

Seniorzy w przyszłości na rynku turystycznym 

Wraz z wydłuŜaniem się Ŝycia człowieka będzie zmieniała się percepcja 
wieku. Jeśli człowiek średnio doŜywał 60 lat, za starą uchodziła osoba mająca 
lat 50. Jeśli zaś oczekiwany okres Ŝycia wyniesie 90 lat, wówczas starym okaŜe 
się człowiek mający 70 lat. Badania nad postrzeganiem wieku wskazują, Ŝe 
wiek chronologiczny istotnie róŜni się od tego odczuwanego (na ile lat dana 
osoba się czuje, zachowuje i wygląda). Starsi konsumenci zwykle czują się 
młodziej, niŜ wynika to z ich aktu urodzenia – w Wielkiej Brytanii i Niemczech 
o 7 lat młodziej, w Japonii – 5,5 roku, a na Węgrzech – 6,5 roku24. Takie zróŜ-
nicowanie wieku kalendarzowego i postrzeganego powinno być wykorzystane 
w komunikacji marketingowej i planowaniu innowacji produktowych. Zatem 
oferta dla seniorów nie powinna być jednolita, mogą to być róŜnorodne rodzaje 
i zestawy usług turystycznych. Zaś w działaniach marketingowych nie naleŜy 
podkreślać wieku konsumenta, do którego adresowana jest usługa turystyczna, 
gdyŜ konsument zwykle czuje się młodziej, niŜ wskazuje jego metryka. 

W Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się proces przechodzenia generacji 
powojennego wyŜu demograficznego określanego mianem older baby boomers 
do segmentu starszych konsumentów. Są to konsumenci, którzy byli urodzeni 
między 1946 a 1964 rokiem, uznawani za pokolenie, które zmieniło obraz go-
spodarki amerykańskiej XX wieku. Baby boomers to pokolenie innowatorów 
i naleŜy się spodziewać, Ŝe diametralnie zmieni obraz seniora. Ta grupa wyka-
zuje bardzo duŜe zróŜnicowanie: młodsi szukają niezaleŜności finansowej, star-
si – niezaleŜności fizycznej, dzięki której będą jak najdłuŜej samodzielni. Są 
wśród nich osoby wchodzące w role rodziców (późne macierzyństwo, ojco-
stwo), jak teŜ i wolni, niezaleŜni, dość wcześnie uwolnieni od obowiązków 
rodziny i pracy. Niektórzy będą zainteresowani ofertą rodzinną, inni ukierun-
kowani mogą być na zabawę, sport, aktywność i atrakcje towarzyskie.  

                                                 
23 A. Niezgoda, Nowe trendy w popycie…, s. 23. 
24 F. Kohlbacher, L. Sudbury, A. Hofmeister, Using self-perceived age and the list of values to 

study older consumer in 4 nations, „Advances in Consumer Research” 2011, Vol. 39, s. 341–346. 
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Często podkreśla się ich szczególną cechę – suwerenność rozumianą jako 
swobodne decydowanie i Ŝycie według własnego stylu, mimo pojawiających się 
z wiekiem ograniczeń25. Oczekują oni towarów i usług przystosowanych do ich 
kondycji i moŜliwości, które umoŜliwi ą bycie niezaleŜnym i samodzielnym 
mimo ubytku umiejętności manualnych, poznawczych i sensorycznych. Czas 
wolny jest podstawowym uwarunkowaniem aktywności turystycznej. DuŜa 
ilość czasu będącego do dyspozycji seniorów mogłaby skutkować większym 
uczestnictwem w ruchu turystycznym, ograniczeniem są natomiast warunki 
finansowe i kondycja zdrowotna. Suwerenni zaś seniorzy mogą stanowić waŜny 
segment, wymuszający po stronie podaŜy turystycznej zróŜnicowanie usług. 

Przyszłe amerykańskie pokolenie silver będzie fizycznie, psychicznie 
i emocjonalnie róŜne od obecnego. Polscy seniorzy baby boomers nie będą tak 
wyraziści jak amerykańscy. Przewiduje się, Ŝe dopiero następne pokolenie, 
które tworzyło gospodarkę wolnorynkową i miało dostęp do nowych technolo-
gii informacyjnych istotnie zaznaczy swą obecność na rynku, wyznaczając no-
we wzorce zachowań. Powoli do grupy seniorów będą wchodziły osoby, któ-
rych znaczna część dorosłego Ŝycia upłynęła w gospodarce rynkowej, a turysty-
ki nie traktują jako luksusu. Często będą to osoby powracające do kraju z emi-
gracji zarobkowej, kierowane nostalgią, z nowymi przyzwyczajeniami, z utra-
conymi przez lata nieobecności więziami społecznymi. Ta grupa konsumentów, 
dysponująca większymi dochodami, będzie poszukiwała specjalnych usług, 
które nie tylko zaspokoją potrzeby emocjonalne i sentymentalne związane  
z młodością, ale i dostarczą innych wartości.  

Zmiany społeczne doświadczane w starszym wieku wynikają ze zmniejsze-
nia intensywności kontaktów społecznych. Ma to miejsce zwłaszcza po przej-
ściu na emeryturę, kiedy relacje z byłymi współpracownikami ustają lub zostają 
mocno ograniczone, a członkowie najbliŜszej rodziny i przyjaciele umierają. 
Potrzeba bycia członkiem mniej lub bardziej formalnej grupy społecznej nie 
zanika i jest realizowana w alternatywny sposób (przez paraspołeczne relacje) – 
oglądanie telewizji (specyficzny sposób odbioru osobowości telewizyjnych, 
które stają się autorytetami i powiernikami myśli seniora), rozmowę ze sprze-
dawcą (zwłaszcza tym, który jest znanym konsumentowi z poprzednich trans-
akcji), aktywność na polu religijnym, wolontariat, uniwersytet III wieku. Do 
tego typu zachowań moŜna równieŜ zaliczyć wspólne wyjazdy turystyczne. 

                                                 
25 The silver market phenomenon. Marketing and innovation in the aging society, eds. F. Kohl-

bacher, C. Herstatt, Springer, Heidelberg 2010, s. 3–12. 
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Mogą to być wyjazdy krótkoterminowe, religijne, edukacyjne czy matrymo-
nialne.  

Podsumowanie 

Wzrastający udział osób starszych w populacji i zróŜnicowanie czynników 
determinujących zachowanie konsumenta w starszym wieku stanowią istotną 
trudność w określeniu priorytetowych kryteriów segmentacji dla działań marke-
tingowych przedsiębiorstwa, zwłaszcza w odniesieniu do kształtowania oferty 
produktowej i komunikacji marketingowej. Usługi turystyczne naleŜą do tych, 
których zakup moŜe wzrastać wraz z rozwojem tego procesu. Wynika to z fak-
tu, Ŝe jednym z podstawowych uwarunkowań ewolucji popytu turystycznego 
jest konieczność posiadania czasu wolnego, którym dysponują osoby starsze. 
Ograniczeniem uczestnictwa w wyjazdach turystycznych są z kolei środki fi-
nansowe pozostające do dyspozycji seniorów. Jak pokazuje wywód, segment 
seniorów jest grupą heterogeniczną i w przyszłości nie będzie moŜna jedno-
znacznie stwierdzić, Ŝe jest to grupa o niskich dochodach.  

Jednocześnie to wewnętrzne zróŜnicowanie segmentu seniorów powoduje 
konieczność kreowania zróŜnicowanej oferty turystycznej. Zachowania po-
szczególnych członków segmentu seniorów są determinowane zarówno przez 
dotychczasowe doświadczenia i przyzwyczajenia, jak teŜ przez działalność 
marketingową prowadzoną przez usługodawców. W fazie późnej dorosłości 
część osób, zgodnie z teorią wycofania, rezygnuje z uprawiania turystyki. Pozo-
stali zachowują jednak swój dotychczasowy styl Ŝycia i pozostają aktywni tury-
stycznie26. Aby grupa ta stanowiła jak największy odsetek starszych konsumen-
tów, naleŜy dostosowywać produkt do zmian i trendów zachodzących na rynku 
turystycznym. NaleŜą do nich: jednoczesne procesy standaryzacji i indywidu-
alizacji, wyedukowanie i doświadczenia konsumenckie, wzrost znaczenia sta-
łych klientów. Struktura produktu turystycznego powinna uwzględniać fizycz-
ne, psychologiczne i społeczne zmiany, jakim podlegają nabywcy wraz z wie-
kiem, które ograniczają ich moŜliwości ruchowe, sprawność poznawczą, prze-
twarzanie informacji. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe grupa tych konsumentów jest 
niezwykle zróŜnicowana, gdyŜ procesy starzenia przebiegają w róŜnym tempie. 
Wiek zmienia potrzeby i postrzeganie starszych konsumentów, czyniąc z nich 

                                                 
26 R. Seweryn, Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej,  

w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy  
i kierunki zmian…, s. 632. 



Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego 489

wymagający – ale teŜ doświadczony, lojalny i otwarty na innowacje segment 
rynku.  

 
SENIORS IN THE FUTURE OF THE TOURISM MARKET 

 
Summary 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza wpływu wzorów konsumpcji wśród młodych konsumentów na 
zdrowy styl Ŝycia. Omówiony w nim został wpływ współczesnych megatrendów demograficz-
nych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, technologicznych oraz towarzyszących im zja-
wisk, takich jak: globalizacja konsumpcji, dekonsumpcja i ekologizacja konsumpcji – na zacho-
wania w dziedzinie konsumpcji. Egzemplifikację rozwaŜań stanowią badania pod kierunkiem 
autorki przeprowadzone w 2012 roku wśród wrocławskich studentów, dotyczące preferencji 
wzorów konsumpcji w kontekście zasad zdrowego stylu Ŝycia, takich jak: zdrowe odŜywianie się, 
stosowanie diet, aktywny tryb Ŝycia itp. 

Słowa kluczowe: megatrendy, globalizacja konsumpcji, ekologizacja konsumpcji, dekonsumpcja, 
zdrowy styl Ŝycia 

Współczesne megatrendy 

RozwaŜania rozpocznie prezentacja współczesnych megatrendów demogra-
ficznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, technologicznych oraz to-
warzyszących im w dziedzinie konsumpcji zjawisk: globalizacji i ekologizacji 
konsumpcji oraz dekonsumpcji. Dynamiczny rozwój społeczeństw, ich prze-
kształcenia strukturalne pozostają w największym stopniu pod wpływem mega-
trendów stanowiących ich uwarunkowania rejestrowane w wymiarze międzyna-
rodowym oraz skutkujące zmianami zachowań w wymiarze indywidualnym 

                                                 
1 wpatrzalek@uni.wroc.pl. 
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i zbiorowym. Trendy zazwyczaj kształtowane są powoli i stopniowo zmieniają 
zachowania społeczne. 

Zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństw i spadkiem 
liczby urodzeń obserwowane w krajach Unii Europejskiej zauwaŜalne są rów-
nieŜ w polskim społeczeństwie przez wzrost liczby osób powyŜej 65. roku Ŝycia 
i spadek liczby ludności do 14. roku Ŝycia. W tabeli 1 przedstawiono porówna-
nie struktury ludności w tych kategoriach wiekowych w Polsce i krajach UE.  

Tabela 1 

Struktura udziału młodych i starszych osób w Polsce na tle krajów UE w latach 1990–2010 (w %) 

Wiek ludności 
1990 2000 2010 

UE 27 Polska UE 27 Polska UE 27 Polska 
0–14 lat 19,5 24,4 17,2 19,1 15,6 15,1 
65 i więcej 13,7 10,2 15,6 12,4 17,4 13,6 

Źródło: opracowano na podstawie: Rocznik demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocnik_demograficzny_2012.pdf (27.02.2103). 

Liczba ludności do 14. roku Ŝycia w Polsce spadła znacząco z 24,4% w ro-
ku 1990 do 15,1% w roku 2010, czyli o 9,3%; w tym samym okresie spadek 
ludności w tej kategorii wiekowej wśród krajów UE wynosił 3,9%. Natomiast  
liczba ludności w wieku 65 lat i więcej w Polsce wzrosła z 10,2% w 1990 roku 
do 13,6% w roku 2010, czyli o 3,4%. W krajach UE wzrost w tym okresie lud-
ności starszej był nieco wyŜszy i wynosił 3,8%. Zmalał takŜe wskaźnik urodzeń 
Ŝywych, w krajach UE nastąpił spadek z 5838 tys. w roku 1990 do 5370 tys. 
w roku 2010, czyli o 8%, w Polsce zaś wskaźnik ten spadł z 548 tys. w 1990 
roku do 413 tys. w roku 2010, czyli aŜ o 24,6%2. 

W kontekście grupy stanowiącej przedmiot badań opracowania porównano 
udział ludzi młodych w wieku 18–24 lata i osób w wieku 65 i więcej na tle 
ogólnych zmian liczebności w Polsce w latach 1980–2011 (tab. 2). Liczba lud-
ności w przedziale wiekowym 18–24 lata w ogólnej liczbie ludności kraju wy-
kazuje tendencję malejącą z 12,3% w roku 1980 do 9,8% w roku 2011 przy 
pewnym jej wzroście w latach 2000–2005. Natomiast udział osób w wieku 65 
i więcej lat w ogólnej liczbie ludności kraju ma stałą tendencję wzrostową 
i zwiększył się z 10% w roku 1980 do 13,8% w roku 2011, co potwierdziło 
wcześniej postawioną tezę o starzejącym się polskim społeczeństwie. W per-
spektywie roku 2030 Polskę czeka depopulacja oraz dalsze starzenie się społe-

                                                 
2 Obliczono na podstawie danych: Rocznik demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocnik_demograficzny_2012.pdf (27.02.2103). 
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czeństwa. Obecnie na 1 osobę wieku poprodukcyjnego przypada 2,6 osoby po-
tencjalnie produktywnej, zaś w 2030 roku moŜe to być 1,53.  

Tabela 2 

Udział ludzi młodych i starszych w strukturze ludności w Polsce w latach 1980–2011 

Wiek 
1980 1990 2000 2005 2010 2011 

w 
mln 

% 
w 

mln 
% 

w 
mln 

% 
w 

mln 
% 

w 
mln 

% 
w 

mln 
% 

Ogó-
łem 

35,7 100,0 38,1 100,0 38,3 100,0 38,2 100,0 38,5 100,0 38,5 100,0 

0–9 lat 8,7 24,3 9,2 24,4 7,3 19,1 6,2 16,2 5,9 15,2 5,8 9,8 

18–24 
lata 

4,4 12,3 3,7 9,6 4,4 11,6 4,5 11,8 3,9 10,1 3,7 9,8 

65 i 
więcej 
lat 

3,6 10,0 3,9 10,2 4,7 12,4 5,1 13,3 5,2 13,5 5,3 13,8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik demograficzny 2012… 

Spadek dotyczył takŜe urodzeń Ŝywych, których liczba 695,8 tys. od roku 
1980 zmniejszyła się do 387,3 tys. w roku 2000, czyli o 45,6%, przy pewnym 
jej wzroście do 413,3 tys. w roku 2010 i ponownym spadku do 388,4 tys. 
w roku 20114. Zmianie uległa struktura liczebności rodziny będąca następstwem 
spadku liczby urodzeń i wielkości rodziny spowodowanej zmniejszającą się 
liczbą dzieci i spadku dzietności kobiet z 1,99 w roku 1990 do 1,4 w roku 
20115. Dla porównania, analogiczne wskaźniki dla Francji za lata 2000 i 2008 
wynosiły 1,89 i 2,01, dla Grecji za lata 1998 i 2009: 1,26 i 1,58, dla Irlandii za 
lata 2001, 2009: 1,94 i 2,07, dla Niemiec za lata 1997 i 2009 po 1,36, dla Szwe-
cji za lata 2000 i 2009: 1,57 i 1,94 oraz dla Włoch za lata 1999 i 2005: 1,23 
i 1,326.  

Charakterystyczną cechą współczesnych trendów demograficznych, obok 
spadku rozrodczości i urodzeń, jest wydłuŜanie się dalszego trwania Ŝycia ludz-
kiego, szczególnie kobiet. Porównano wybrane wskaźniki długości Ŝycia 
w podziale ze względu na płeć w Polsce i wybranych krajach europejskich w 
roku 2010. Wskaźniki te w Polsce wynosiły: dla kobiet 80,7 lat, dla męŜczyzn 
72,1. Analogiczne dla Hiszpanii wynosiły: 85,3 i 79,1; Austrii 83,5 i 77,9; 
Francji 85,3 i 78,3 oraz Niemiec 83,0 i 78,07.  

                                                 
3 http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/file/wyzwanie_2_0.pdf (10.03.2013). 
4 Obliczono na podstawie Rocznik demograficzny 2012… 
5 Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, red. A. Olejniczuk-Merta, 

PWE, Warszawa 2007, s. 60. 
6  Rocznik demograficzny 2012… 
7 Ibidem. 
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Zmieniła się takŜe struktura liczebności gospodarstw domowych. W 2011 
roku dominowały gospodarstwa dwuosobowe i stanowiły one 25,7% ogółu 
(w 2002 roku 23,2%) i jednoosobowe – 24% (w 2002 – 24,8%). Na dalszych 
miejscach znalazły się gospodarstwa trzyosobowe i stanowiły 20,2% (2002 r. – 
19,9%), następnie czteroosobowe 16,2% (2002 r. – 18%), pięcioosobowe 7,4% 
(2002 r. – 8,2%) oraz sześcioosobowe i większe 6,5% (2002 r. – 5,9%)8. 
Zmniejszanie się odsetka gospodarstw cztero- i więcej osobowych oraz nie-
znaczny wzrost udziału trzyosobowych w ogólnej strukturze gospodarstw do-
mowych wynikały ze zmniejszania się liczby zawieranych małŜeństw i związa-
nego z tymi zjawiskami wskazanego wcześniej spadku liczby urodzeń. 

Zachowania w dziedzinie konsumpcji uzaleŜnione są od sytuacji dochodo-
wej gospodarstwa domowego. Spadek dynamiki dochodu rozporządzalnego 
w 2011 roku, najbardziej widoczny w gospodarstwach rolników, przyczynił się 
do pogłębienia róŜnicy w poziomie dochodów rolników w odniesieniu do śred-
niej krajowej. W 2011 roku dochody rolników były niŜsze o 19,8% od średniej 
krajowej (w 2010 r. niŜsze o 14,1%, a w 2009 r. – niŜsze o 20,7%)9. Na zjawi-
sko polaryzacji dochodów wskazują inni badacze współczesnych megatrendów, 
podkreślając coraz większe ich nasilenie w krajach, które przeszły transforma-
cję systemową10.  

W kontekście analizy zdrowego stylu Ŝycia, stanowiącego przedmiot arty-
kułu, przeanalizowano kształtowanie się zmian w spoŜyciu Ŝywności w Polsce. 
W 2011 roku najbardziej spadło spoŜycie cukru (o 9,2%), tłuszczów zwierzę-
cych (o 7,1%), w tym masła (o 3,7%), co naleŜy odnotować jako pozytywny 
element zmian w strukturze spoŜycia Ŝywności. Zmniejszyło się równieŜ spo-
Ŝycie mięsa wołowego (o 9,1%), mąki (o 6,8%), napojów mlecznych (o 6,7%), 
kaszy, ryŜu i płatków (o 4,9%), pieczywa (o 4,5%). Do niepokojących sygna-
łów naleŜało obniŜenie spoŜycia ryb (o 4,4%), owoców (o 4,1%), co było wyni-
kiem spadku spoŜycia jabłek (o 12,0%) i owoców jagodowych (o 7,1%), Obni-
Ŝyło się takŜe spoŜycie mleka, śmietany i śmietanki (o 2,6%) oraz ziemniaków 
i jaj (o 2,1%). Natomiast wzrosło spoŜycie warzyw, w tym pomidorów 
(o 15,8%), zaś wśród owoców – bananów (o 4,9%) i owoców cytrusowych 

                                                 
8 Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_Gospodarstwa_domowe_w_2011r_wyniki_NSP2011
.pdf (20.02.2013). 

9 Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ 
gus/wz_sytuacja-gosp_dom_2011.pdf (1.03.2013). 

10 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 
Warszawa 2003, s. 21. 
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(o 1,6%). Zwiększyło się takŜe spoŜycie napojów bezalkoholowych (o 2,3%), 
głównie wód mineralnych i źródlanych (o 3,4%).  

Wydatki na Ŝywność i napoje bezalkoholowe (25% w strukturze wydatków 
ogółem) w 2011 roku posiadały nadal najwyŜszy udział w strukturze wydatków 
ogółu gospodarstw domowych, przy czym w gospodarstwach pracujących na 
własny rachunek stanowiły one 21,2%, a w gospodarstwach rolników – 33% 
wszystkich wydatków (rys. 1). Zaobserwowano minimalnie rosnący trend 
udziału wydatków na Ŝywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem 
(o 0,2% w porównaniu z rokiem 2010), z wyjątkiem gospodarstw domowych 
emerytów (spadek o 0,2%). NajwyŜszy wzrost wystąpił w gospodarstwach rol-
ników o 1,5%11. 
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Rys.1. Struktura wydatków w polskich gospodarstwach domowych w 2011 roku 

Źródło: opracowano na podstawie: Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 roku świetle wyni-
ków badania gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ 
xbcr/gus/wz_sytuacja-gosp_dom_2011.pdf [01.03.2013]. 

Na strukturę wydatków gospodarstw domowych wpływa ich sytuacja mate-
rialna mająca znaczenie motywacyjne w dziedzinie kształtowania właściwej 
struktury konsumpcji. Ocenę własnej sytuacji dochodowej w podziale na miasto 
i wieś przedstawiono na rysunku 2. W 2011 roku, podobnie jak w 2010 roku, 
ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację mate-
rialną jako przeciętną, co czwarte gospodarstwo postrzegało ją jako raczej dobrą 
albo bardzo dobrą, a co piąte jako raczej złą albo złą. Odsetek gospodarstw 

                                                 
11 Ibidem. 
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domowych, które oceniały swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą albo 
dobrą w porównaniu z rokiem 2010 zmniejszył się o 2%. Jednocześnie wzrósł 
o 1,4% odsetek gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację materialną 
jako raczej złą albo złą. Najlepiej oceniały swoją sytuację materialną (bardzo 
dobrze lub raczej dobrze) gospodarstwa domowe pracujących na własny rachu-
nek (45,0%) oraz gospodarstwa domowe pracowników (26,5%). W obu przy-
padkach oceny gospodarstw domowych w stosunku do ubiegłego roku spadły 
odpowiednio o 3,2% i 2,5%. Zdecydowanie najgorzej oceniały swoją sytuację 
materialną (raczej źle lub źle) – gospodarstwa rencistów (42,9%)12. 

2,7%

22,8%

53,9%

13,9%

6,7%

1,2%

17,3%

59,6%

15,2%

6,7%

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

bardzo 
dobra 

raczej dobra 

przeciętna 

raczej zła

zła

wieś miasto

  
 

Rys. 2. Subiektywna ocena sytuacji materialnej w gospodarstwach miejskich i wiejskich w 2011 
roku 

Źródło: opracowano na podstawie: Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 roku, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_sytuacja-gosp_dom_2011.pdf (1.03.2013). 

Na tworzenie współczesnych megatrendów oddziałuje znacząco społeczeń-
stwo i kultura. Tendencje globalizacyjne i szybkie procesy transmisji wartości 
konsumpcyjnych między róŜnymi społecznościami i gospodarkami powodują 
wykształcanie nowych cech kultury. Pogłębia się proces asymilacji wzorów 
w dziedzinie konsumpcji typowych dla społeczeństw zamoŜnych przez kraje 
o niŜszym poziomie rozwoju społecznego13. Proces globalizacji i szybkie zmia-
ny technologiczne kształtują nowy typ konsumenta: 

– preferującego marki globalne, 
– traktującego konsumpcję jako formę poprawy nastroju i samopoczucia, 

                                                 
12 Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 roku… 
13 W. Patrzałek, Konsumenci jako podmioty w procesie globalizacji, w: Zachowania podmio-

tów w warunkach globalizacji rynków, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 27. 
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– dokonującego zmian w zakresie rodzajów i sposobów zakupu (przez in-
ternet, w sieciach i miejscach firmowych), 

– przywiązującego coraz większe znaczenie do wartości związanych 
z nowymi trendami w dziedzinie konsumpcji, takimi jak: zdrowie, bez-
pieczne produkty i zdrowa Ŝywność – pod wpływem ekologizacji kon-
sumpcji, przestrzegającego diety w róŜnych przejawach dekonsumpcji, 
dbającego o wygląd i sylwetkę przez korzystanie z usług fitness oraz 
zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, 

– posiadającego wyŜszą świadomość konsumencką podnoszącą poziom 
krytycyzmu w stosunku do jakości dóbr i usług, 

– kreującego postawy indywidualistyczne i uŜywającego nowych kana-
łów komunikacji pośredniej, powodujących postrzeganie własnych ce-
lów samorealizacji jako najwaŜniejszych, lecz prowadzących często do 
osamotnienia jednostek14. 

Współczesny postęp technologiczny wyzwala u konsumentów postawy 
technochnocentryczne wpływające na pozytywną akceptację wszystkiego, co 
stanowi rezultat nowoczesnej techniki. Internet staje się w konsumpcji nie tylko 
narzędziem, za pośrednictwem którego dokonuje się zakupów, ale równieŜ 
waŜnym instrumentem kształtowania preferencji nabywczych. Rynek elektro-
niczny podlega nieustannemu rozwojowi i rozszerza moŜliwości dostępu do 
globalnej oferty. W zachowaniach konsumenckich pojawiają się nowe formy 
zakupów mieszanych. Występują zazwyczaj dwie odmiany takich wzorów. 
Pierwsza polega na wyszukiwaniu przez internet produktów dostępnych w róŜ-
nych sieciach handlowych i odwiedzaniu tradycyjnych sklepów, oferujących 
odpowiednie ceny i jakość15. Druga to odwiedzanie tradycyjnych sklepów,  
w których produkt moŜna poznać wizualnie i dotykowo, a następnie zamawia-
nie go przez internet po odpowiednio niŜszej cenie; dotyczy to np. sprzętu 
AGD, kosmetyków, biŜuterii16. 

 
 

                                                 
14 W. Patrzałek, Wzory konsumpcji w strukturze lokalnej a proces globalizacji, w: Współczesny 

marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 167. 
15 A. Dejnaka, S. Forlicz, W. Patrzałek, A. Perchla-Włosik, J. Wardzała-Kordyś, Działalność 

informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne, CeDeWu, Warsza-
wa 2012, s. 163–165. 

16 F. Bylok, Wpływ technologii informacyjnych na przemiany zachowań konsumenckich w spo-
łeczeństwie informacyjnym, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość, red. L.H. 
Haber, Wyd. AGH, Kraków 2004, s. 48.  
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Zdrowy styl Ŝycia jako wartość  

Konstruowanie zdrowego stylu Ŝycia staje się coraz bardziej zauwaŜalne 
w Ŝyciu współczesnym Polaków. W jego tworzeniu najwaŜniejsze znaczenie 
przypisywane jest takim wartościom, jak: prawidłowe odŜywianie się, dbałość 
o zdrowie, urodę, wygląd zewnętrzny, sylwetkę. Społeczeństwo w ostatnich 
dwóch dekadach dostrzegło wagę zdrowego stylu Ŝycia opartego na przestrze-
ganiu właściwych diet, regularnych ćwiczeniach, rezygnacji z palenia tytoniu 
i ograniczenia spoŜycia alkoholu. Zdrowy styl Ŝycia stał się nawet ruchem poli-
tycznym, zwłaszcza wśród przeciwników palenia papierosów17. Pojawiło się 
nowe zjawisko „projektowania własnego ciała” (body project) przez tworzenie 
sieci fitness, salonów odnowy biologicznej, gabinetów medycyny estetycznej; 
korzystające z nich osoby traktują w specyficzny sposób swoje ciało – jako 
fenomen podlegający refleksyjnemu formowaniu wraz ze zmianami poczucia 
toŜsamości ich właścicieli18. 

Zagadnienie stylu Ŝycia w powiązaniu ze zdrowiem społeczeństwa zrodziło 
się po II wojnie światowej, kiedy zaczęły pojawiać się choroby określane mia-
nem cywilizacyjnych: krąŜenia, nadciśnienie, nerwice, nowotwory, choroby 
układu pokarmowego itp. powiązane z siedzącym trybem Ŝycia, długotrwałymi 
stresami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem itd. Styl Ŝycia powiązany 
z zachowaniami odnoszącymi się do zdrowia nawiązuje do nowych trendów 
w konsumpcji, takich jak: dekonsumpcja i ekologizacja konsumpcji19. W za-
chowaniach tych zwraca się uwagę na sposób Ŝycia, odŜywiania się, przyjazny 
stosunek do środowiska. Jednostki propagujące taki styl Ŝycia dąŜą do wzrostu 
świadomości ekologicznej w najbliŜszym otoczeniu, zgodności Ŝycia z prawami 
natury, preferowania aktywnego wypoczynku, wyboru Ŝywności i produktów 
mało przetworzonych, a takŜe do przyjęcia specyficznego sposobu odŜywiania 
się opartego na eliminacji z diet róŜnych składników, np. mięsa, jaj czy ryb. 

Elementy zdrowego stylu Ŝycia wśród wrocławskich studentów 

Egzemplifikację podjętych rozwaŜań stanowiły badania własne pod kierun-
kiem autorki prowadzone w 2012 roku metodą sondaŜu diagnostycznego na 

                                                 
17 R.W. Dworkin, Nowa Ewangelia zdrowia, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka,  

M. Bogunia-Borowska, Wyd. Znak, Kraków 2008, s. 721. 
18 C. Shilling, Kultura, „rola chorego” i konsumpcja zdrowia, w: Socjologia codzienności…,  

s. 751. 
19 W. Patrzałek, Czynniki kulturowe wpływające na zachowania konsumenckie, w: Kulturowe 

determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2004, s. 34–35.  
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celowo dobranych grupach 200 studentów wrocławskich uczelni rekrutujących 
się z róŜnych lat i kierunków studiów związanych ze zdrowiem, Ŝywieniem 
oraz kierunków niepowiązanych z tą problematyką. Kryterium to uznano za 
najwaŜniejszą zmienną niezaleŜną. Do pierwszej grupy zaliczono studentów 
z trzynastu kierunków studiów, takich jak: biologia, biotechnologia, dietetyka, 
farmacja, fizjoterapia, medycyna, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnic-
two, stomatologia, technologia Ŝywności, turystyka i rekreacja, wychowanie 
fizyczne, do drugiej zaś studentów studiujących 33 kierunki studiów niezwiąza-
nych ze zdrowiem i Ŝywieniem.  

Za drugą najwaŜniejszą zmienną niezaleŜną, róŜnicującą zachowania w za-
kresie zdrowego stylu Ŝycia, uznano miejsce i formę zamieszkania podczas 
studiów: z rodzicami bądź samodzielnie z partnerem, we własnym/wynajętym 
mieszkaniu z innymi osobami, w akademiku bądź na stancjach, oraz wielkość 
miejscowości, z której pochodzili badani przed rozpoczęciem studiów. W gru-
pie respondentów dobranych do badań 30,4% ogółu podczas studiów mieszkało 
z rodzicami, 32,4% z innymi osobami we własnym bądź wynajętym mieszka-
niu, 16,7% mieszkało z partnerem/partnerką, 13,7% w akademiku. Najmniej 
osób mieszkało samodzielnie – 4,9% oraz na stancji 2,0%. Miejscem zamiesz-
kania przed studiami dla 41,2% respondentów były miejscowości do 10 tys. 
mieszkańców. W dalszej kolejności to miejscowości do 50 tys. mieszkańców 
dla 22,5% ogółu i powyŜej 500 tys. mieszkańców dla 20,6% badanych oraz 
miejscowości od 100 do 500 tys. mieszkańców dla 9,8% ogółu i miejscowości 
od 50 do 100 tys. mieszkańców dla 5,9% badanych.  

Za kolejną waŜną zmienną niezaleŜną uznano wykształcenie rodziców mo-
gące mieć wpływ na wzrost świadomości zdrowego stylu Ŝycia wśród bada-
nych. Najwięcej studentów – 40,2% posiadało co najmniej jednego rodzica 
z wykształceniem wyŜszym. Kolejną grupę stanowili studenci, wśród których 
rodzic posiadał wykształcenie zawodowe – 31,4% i następnie średnie ogólno-
kształcące – 22,5% oraz wykształcenie policealne jednego z rodziców 5,9% 
badanych. Nikt z badanych respondentów nie posiadał rodziców z wykształce-
niem podstawowym bądź niepełnym podstawowym. 

Dobór studentów do analizy problematyki zdrowego stylu Ŝycia wynikał co 
najmniej z dwóch przeciwstawnych przesłanek. Po pierwsze, młodzi konsu-
menci podąŜają za nowymi trendami w dziedzinie konsumpcji, są otwarci na 
innowacje technologiczne, propagują nowe wzorce zachowań wśród rówieśni-
ków. Rozpoczynając studia w nowym mieście, mają często po raz pierwszy 
wpływ na samodzielne decyzje w zakresie odŜywiania, stylu Ŝycia, sposobu 
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spędzania czasu wolnego. Jednak, po drugie, ludzie młodzi często sięgają po 
niezdrową Ŝywność (typu fast food), ze względu na ograniczone środki finan-
sowe preferują tanie produkty, sięgają po uŜywki (papierosy, alkohol), prowa-
dzą niezdrowy tryb Ŝycia (siedzenie przed komputerem, telewizorem, clubing 
itp.)20. 

W ocenie sposobu odŜywiania się 30,5% respondentów z badanej populacji 
stwierdziło, Ŝe odŜywia się zdrowo. AŜ 52,9% badanych nie potrafiło dokonać 
kwalifikacji własnego odŜywiania z perspektywy zachowań zasad zdrowotności 
(deklaracja: czasami zdrowo, czasami niezdrowo). Wyraźne zróŜnicowanie 
wystąpiło w zaleŜności od płci badanych, bowiem 37,2% kobiet uznało swój 
sposób odŜywiania za zdrowy. Analogiczny wskaźnik dla męŜczyzn wynosił 
zaledwie 8,3%. Potwierdziło to istotną statystycznie zaleŜność między płcią 
a oceną stylu odŜywiania się (χ2 = 10,428, p < 0,05). Istotna zaleŜność wystąpi-

ła takŜe w zakresie uprawiania sportu (χ2 = 9,328, p < 0,05). Osoby, które nie 
uprawiały Ŝadnego sportu, częściej przyznawały się do niezdrowego stylu od-
Ŝywiania się. Studenci kierunków związanych ze zdrowiem i Ŝywieniem nie-
znacznie zdrowiej odŜywiają się (31,2% deklaracji) niŜ studenci kierunków 
niezwiązanych ze zdrowiem i odŜywianiem (30,0% deklaracji). Jednak zdecy-
dowanie mniejszy odsetek dotyczył uznania swojego sposobu odŜywiania się za 
niezdrowy wśród studentów studiujących kierunki związane ze zdrowiem 
i odŜywianiem – 6,3% wskazań niŜ wśród studentów pozostałych kierunków – 
21,4% wskazań (tab. 3).  

Kolejną kwestią badawczą było porównanie zainteresowania problematyką 
zdrowego odŜywiania się w zaleŜności od stosunku do aktywności fizycznej 
związanej z uprawianiem określonej dziedziny sportu (tab. 4). Wyniki pokazu-
ją, Ŝe osoby uprawiające sport częściej interesują się tematyką zdrowego odŜy-
wiania się – 58,7% wskazań w grupie takich studentów. Wśród respondentów 
nieuprawiających Ŝadnej dyscypliny sportu jedynie 5,1% wskazywało na zainte-
resowanie tą problematyką, a niezainteresowanych w ogóle było 23,1%. ZaleŜ-

ność między uprawianiem sportu a zainteresowaniem potwierdził test χ2  

(χ2 = 14,085, p < 0,005).  
 
 
 

                                                 
20 Por. Badania zachowań młodych konsumentów i preferowanie mało aktywnych form spędza-

nia czasu wolnego przez młodzieŜ. Za: A. Olejniczak-Merta, Młodzi konsumenci w procesach 
transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 212. 
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Tabela 3 

Ocena sposobu odŜywiania się wśród wrocławskich studentów w 2012 roku w % wskazań 

Ocena sposobu 
odŜywiania się 

Forma zamieszkiwania Kierunek studiów 

Ogółem 
N = 200 

Bez  
rodziców 
N = 140 

Z rodzi-
cami  

N = 60 

Związany ze 
zdrowiem  
i odŜywia-

niem N = 100 

Niezwiązany 
ze zdrowiem i 
odŜywianiem 

N = 100 
Zdecydowanie 
zdrowe 

4,2 9,7 7,1 3,1 5,9 

Raczej zdrowe  19,7 35,5 22,9 28,1 24,5 
Czasami zdrowe, 
czasami niezdrowe 

60,6 35,5 48,6 62,5 52,9 

Raczej niezdrowe 15,5 19,4 21,4 6,3 16,7 
Zdecydowanie 
niezdrowe 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: badania pod kierunkiem autorki zrealizowane we Wrocławiu w 2012 roku. 

Tabela 4 

Zainteresowanie tematyką zdrowego odŜywiania a aktywność sportowa w % wskazań 

Zainteresowanie tematyką  
zdrowego odŜywiania się 

Uprawianie sportu 
Ogółem Uprawiam 

sport 
Nie upra-

wiam sportu 
Interesuję się tą tematyką, sam/sama po-
szukuję informacji 

34,9 5,1 23,5 

Interesuje mnie to, czytam takie informa-
cje, gdy na nie natrafię  

23,8 33,3 27,5 

Nie interesuję się tą tematykę, ale prze-
czytam lub obejrzę film na ten temat 

33,3 38,5 35,3 

Nie interesuję się tą tematyką 7,9 23,1 13,7 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 

Źródło: badania pod kierunkiem autorki zrealizowane we Wrocławiu w 2012 roku. 

Dbanie o właściwy wygląd stało się waŜną częścią zdrowego stylu Ŝycia. 
Często powiązane jest z modelami dekonsumpcji preferującymi róŜnego rodza-
ju diety odchudzające profilujące nie tylko ciało, ale mające równieŜ wpływ na 
zdrowie i samopoczucie jednostki. NiemalŜe połowa badanej populacji stoso-
wała róŜnego rodzaju diety odchudzające (44,6% wskazań). Znacząco wyniki 
badań róŜnicuje kierunek studiów i forma zamieszkania respondenta (tab. 5). 
Częściej zainteresowanie dietami odchudzającymi wykazywały osoby mieszka-
jące z rodzicami – 51,6% wskazań stosowania diet aktualnie, w przeszłości, 
bądź ich planowanie. Analogiczny wskaźnik wśród osób mieszkających bez 
rodziców wynosił 40,9%. ZróŜnicowanie wyników wystąpiło takŜe w zaleŜno-
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ści od kierunku studiów. Większy odsetek osób, które stosują aktualnie bądź 
stosowały w przeszłości diety odchudzające, stanowiły osoby studiujące kie-
runki związane z odŜywaniem i zdrowiem – 37,5% wskazań. Analogiczny 
wskaźnik dla pozostałych kierunków niezwiązanych ze zdrowiem i odŜywia-
niem wynosił 31,8%. Jednak w tej grupie wystąpił wyŜszy wskaźnik deklaracji 
dotyczących odchudzania w przyszłości 15,9%. 

Tabela 5 

Stosowanie diet odchudzających w % wskazań 

Stosowanie diet odchudza-
jących 

Forma zamieszki-
wania 

Kierunek studiów 

Ogółem 
N = 200 

Bez 
rodzi-
ców  

N = 140 

Z ro-
dzicami 
N = 60 

Związany ze 
zdrowiem  
i odŜywia-

niem  
N = 100 

Niezwiązany 
ze zdrowiem  
i odŜywia-

niem N = 100 

Często wypróbowuję róŜne 
diety 

4,3 3,2 3,1 4,3 4,0 

Kiedyś stosowałem/łam 
diety odchudzające 

21,4 29,0 21,9 24,6 23,8 

Jestem w trakcie stosowa-
nia diety odchudzającej 

8,6 0,0 12,5 2,9 5,9 

Zamierzam stosować dietę 
odchudzającą 

7,1 19,4 0,0 15,9 10,9 

Nie stosowałem/łam Ŝadnej 
diety i nie zamierzam 

58,6 48,4 62,5 52,3 55,4 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: badania pod kierunkiem autorki zrealizowane we Wrocławiu w 2012 roku. 

Znaczne róŜnice w zakresie stosowania diet odchudzających wystąpiły 
w zaleŜności od płci. Jedynie 8,3% męŜczyzn zamierza stosować dietę, a pozo-
stałe 91,7% badanych nigdy nie stosowała Ŝadnej diety i nie zamierza się od-
chudzać. Wśród kobiet większość stosowała bądź zamierza stosować dietę od-
chudzającą – 55,8%, wśród nich 31,2% stosowało diety w przyszłości, a 11,7% 
planuje je zastosować.  

Podsumowanie  

Kształtowanie się współczesnych trendów demograficznych związanych ze 
spadkiem udziału ludzi młodych i wzrostem udziału ludzi starszych stanowi 
wynik procesu starzenia się społeczeństwa europejskiego i polskiego oraz obni-
Ŝania wskaźników rozrodczości oraz liczby urodzeń. Wśród trendów ekono-
micznych duŜą rolę odgrywa subiektywna ocena sytuacji dochodowej polskich 
gospodarstw domowych oraz zmiany w strukturze spoŜycia Ŝywności. Więk-
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szość polskich gospodarstw domowych ocenia swoją sytuację materialną jako 
przeciętną. W ostatnich latach spadła liczba gospodarstw domowych określają-
cych ją jako bardzo dobrą i dobrą. Wystąpiły teŜ pozytywne zmiany w struktu-
rze spoŜycia Ŝywności dotyczące spadku konsumpcji mięsa i wzrostu spoŜycia 
warzyw i napojów bezalkoholowych. 

Współczesne megatrendy kształtują nowy typ konsumenta zwracającego 
uwagę na jakość produktów, zainteresowanego zdrowym odŜywianiem się, 
dbającego o swój wygląd i sylwetkę. Jednak preferencje postaw indywiduali-
stycznych związanych z samorealizacją często prowadzą do osamotnienia.  

W badaniach własnych wśród wrocławskich studentów studiujących kie-
runki związane i niepowiązane ze zdrowiem i odŜywianiem dokonano analizy 
ocen ich sposobów odŜywiania się, aktywności sportowej oraz stosowania diet 
odchudzających. Z badań wynika, Ŝe elementy zdrowego stylu Ŝycia zaleŜne są 
od środowiska rodzinnego oraz wiedzy i świadomości młodych konsumentów. 
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SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA  
ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW  

W WIEKU STARSZYM 
 
 
 
Streszczenie  

Społeczeństwo wielu krajów doświadcza przeobraŜeń strukturalnych związanych ze starze-
niem się ludności. Grupa konsumentów seniorów i jej zachowania nabywcze powinny stać się 
przedmiotem powszechnego zainteresowania przedsiębiorstw. Do niedawna literatura naukowa 
dostarczała niewiele wiedzy dotyczącej zachowań starszych konsumentów. Proces podejmowania 
decyzji zakupowych konsumentów, którzy weszli w wiek starości, róŜni się od procesu podej-
mowania decyzji zakupowych innych konsumentów. Postępowanie opisywanej grupy konsumen-
tów jest determinowane odmiennymi czynnikami. W celu wykazania powyŜszej tezy, dokonano 
przeglądu teorii wyjaśniających odmienność zachowań nabywczych seniorów.  

Słowa kluczowe: zachowania nabywcze, konsumenci w wieku starszym, społeczno-ekonomiczne 
uwarunkowania  

Wprowadzenie  

Zjawisko starzenia się społeczeństw jest problemem, który swym zasięgiem 
objął wiele krajów. Niesie za sobą wiele konsekwencji nie tylko ekonomicz-
nych, ale i medycznych, społecznych oraz socjologicznych. Wzrost odsetka 
ludzi starych w Polsce wzmacniają procesy migracyjne, wyraŜające się głównie 
w poszukiwaniu pracy za granicą przez ludzi młodych. Są one szczególnie wi-
doczne w regionach borykających się z problemami gospodarczymi. Ludzie 
starsi stanowią coraz bardziej docenianą grupę konsumentów. Z racji rosnącej 
ich liczby oraz stałości uzyskiwanych dochodów, stają się przedmiotem po-

                                                 
1 d.roszkowska@wez.uz.zgora.pl. 
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wszechnego zainteresowania dostawców dóbr i usług. W kontekście obranego 
tematu naleŜy zdefiniować zachowania nabywcze. Określić je moŜna jako 
wszystko, co poprzedza nabycie przez konsumenta dóbr i usług, zachodzi 
w trakcie nabywania i następuje po nim2. 

Celem artykułu jest wykazanie, Ŝe proces podejmowania decyzji zakupo-
wych konsumentów starszych nabywających dobra i korzystających z usług 
odróŜnia się od procesu podejmowania decyzji zakupowych przez innych kon-
sumentów. Jest dodatkowo zróŜnicowany w obrębie wskazywanej grupy senio-
rów. Badania nad zachowaniami nabywczymi dojrzałych konsumentów mają 
bogatą, chociaŜ niezbyt długą historię w Stanach Zjednoczonych. Jednym 
z czołowych przedstawicieli amerykańskiej myśli ekonomicznej w omawianym 
zakresie jest George Moschis z Georgia State University, którego artykuł „Con-
sumer Behavior in Later Life: Current Knowledge, Issues and New Directions 
for Research” stanowił inspirację do powstania niniejszego opracowania3. 

Wiedza o zwyczajach zakupowych starszych konsumentów pochodzi głów-
nie z badań empirycznych. Pokazują one róŜnice w zachowaniach obserwowa-
nych w tej grupie. Brak jest jednak zadowalających wyjaśnień tych róŜnic. Do-
minują teorie zaczerpnięte z innych dyscyplin, które zostały zaadaptowane jako 
moŜliwe wyjaśnienia zauwaŜonych odmienności. Istnieją równieŜ próby teore-
tycznego interpretowania danych jakościowych w celu zrozumienia zachowań 
konsumpcyjnych starszych ludzi. Większość empirycznych badań próbuje wy-
jaśnić zachowanie przez wskazanie czynników, które powodują, Ŝe ludzie za-
chowują się inaczej jako konsumenci, kiedy się starzeją. Przegląd teorii zacho-
wań nabywczych dotyczących dojrzałego konsumenta wskazuje, Ŝe przewaŜnie 
opierają się one na trzech typach czynników. Większość z nich przyjmuje, Ŝe 
zachowanie konsumenta jest rezultatem procesów starzenia. Są równieŜ takie, 
które zakładają, Ŝe zwyczaje zakupowe i wzorce konsumpcji zostały ukształto-
wane przez istotne wydarzenia, których starsi konsumenci doświadczyli we 
wcześniejszych okresach swojego Ŝycia. Ich odmianą są wydarzenia, których 
konsumenci doświadczyli zbiorowo. Niemal wszystkie teorie uznają mniej lub 
bardziej wprost, Ŝe starzenie, wydarzenia z Ŝycia i okoliczności Ŝyciowe wpły-
wają na stan psychiczny starszych ludzi, który przekłada się na określone za-
chowania konsumpcyjne4. 

                                                 
2 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009, s. 11. 
3 G.P. Moschis, Consumer behavior in later life: current knowledge, issues and new directions 

for research, „Psychology & Marketing” 2012, Vol. 29, February. 
4 Ibidem, s. 57. 
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Modele oparte na procesie starzenia się (aging models) 

Procesy starzenia stanowią często wyjaśnienie odmiennych zachowań kon-
sumenta dojrzałego (np. Moschis 1994)5. Ludzie funkcjonują jako istoty biolo-
giczne, społeczne, psychiczne i duchowe. Starzenie i związane z wiekiem za-
chowania są wielowymiarowe, dlatego ich wyjaśnienia pochodzą z kilku dys-
cyplin. Tradycyjne teorie uwzględniają trzy kategorie: biofizyczne, psycholo-
giczne i społeczne – stąd trzy róŜne podejścia do badań nad starzeniem i za-
chowaniami związanymi ze starzeniem się konsumentów w ich późniejszych 
latach. 

Starzenie moŜna postrzegać jako zjawisko biologiczne związane z postępu-
jącym niedomaganiem ciała. Biologiczne teorie starzenia wyjaśniają, Ŝe zmiany 
w komórkach i tkankach powodują pogorszenie funkcjonowania biologicznego 
systemu organizmu i jego podsystemów, podatność na choroby i w końcu 
śmierć (Cristofalo 1988; Moschis 1991)6. Ludzie starzeją się róŜnie biologicz-
nie; doświadczają odmiennych zmian w systemach fizjologicznych, takich jak 
pogorszenie wzroku i słuchu. Biologiczne teorie starzenia często przyjmują te 
zjawiska za wyjaśnienie zauwaŜonych róŜnic w zachowaniu konsumenta 
i kształtują podstawę rekomendacji w projektowaniu strategii marketingowych, 
szczególnie w obszarach rozwoju produktu i promocji (np. Goldberg 2009; 
Lambert-Pandraud, Laurent, Lapersonne 2005)7.  

Wiek róŜnicuje okres starości. Podzielono go na podokresy: wczesną sta-
rość (trzeci wiek) i sędziwą starość (czwarty wiek). Wczesna starość jest okre-
sem uwalniania się od obowiązków związanych z pracą. Przedstawiciele opi-
sywanej grupy dopiero co przeszli na emeryturę. Uregulowali najwaŜniejsze 
zobowiązania finansowe. Ich dzieci usamodzielniły się, a oni sami doświadcza-
ją syndromu „pustego gniazda”. Znajdują się w dobrej kondycji psychofizycz-
nej, mają pasje i je realizują. Mają duŜo wolnego czasu i z racji usamodzielnie-
nia się dzieci, niezaleŜnych finansowo – duŜy dochód rozporządzalny. Osobami 
takimi interesują się przedsiębiorstwa na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. 
Są one istotnymi klientami dla branŜy turystycznej i finansowej. Wytwórcy 
dóbr luksusowych, zdrowej Ŝywności i zabawek (przeznaczonych dla wnucząt) 
cieszą się takimi nabywcami. Są juŜ oni doświadczonymi konsumentami. Wol-
ny czas, którym dysponują, poświęcają na gromadzenie informacji dotyczących 
zakupu. Przywiązują duŜą wagę do jakości nabywanych produktów. Wraz  

                                                 
5 Ibidem, s. 58. 
6 Ibidem, s. 58. 
7 Ibidem, s. 58. 
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z wchodzeniem w okres sędziwej starości następuje u opisywanych konsumen-
tów utrata sprawności fizycznej. Analiza danych statystycznych pozwala 
stwierdzić, Ŝe w tym okresie najczęściej umiera współmałŜonek. Osoby z tej 
grupy doświadczają samotności. Stanowią cel zainteresowania dostawców 
usług zdrowotnych i opiekuńczych oraz wszelkich podmiotów świadczących 
usługi w miejscu zamieszkania klienta (sprzątanie, zakupy z dowozem do do-
mu, catering). Nabywane przez nich dobra winny być dostosowane do ograni-
czeń, jakie niesie ten okres Ŝycia. Powinny uwzględniać pogarszającą się ru-
chliwość, wzrok i słuch8. 

Innym przykładem segmentacji rynku dojrzałych konsumentów, opartej na 
kryterium wieku, jest podział dokonany przez J.P. Treguera, właściciela pierw-
szej na świecie agencji reklamowo-marketingowej wyspecjalizowanej w klien-
tach seniorach9. Osoby w wieku 50–59 lat określane są przez niego jako „pa-
nowie sytuacji”. Autor uwaŜa, Ŝe jest to jedna z najbardziej ekscytujących de-
kad w Ŝyciu. Konsumenci znajdujący się w tej kategorii są u szczytu kariery 
zawodowej, a ich sytuacja materialna stale się poprawia. Cieszą się dobrym 
zdrowiem, ich ilość czasu wolnego stale się zwiększa. Kobiety przechodzą me-
nopauzę i odczuwają nieprzyjemności z tym związane. J.P. Treguer uwaŜa, Ŝe 
aktualny stan zdrowia w duŜym stopniu warunkuje gotowość do korzystania  
z dóbr i usług dostępnych na rynku. Najmłodsi spośród „panów sytuacji” naleŜą 
do pokolenia baby boom, powojennego wyŜu demograficznego, które stworzyło 
społeczeństwo konsumpcyjne, przyzwyczajone do powszechnej dostępności 
szerokiej gamy dóbr i usług. Stanowią oni grupę zainteresowania specjalistów 
od marketingu. Opisane cechy przedstawicieli dekady 50–59 mają wpływ na 
konsumpcję tej grupy. Konsumenci spłacają do końca kredyt hipoteczny na 
zakup nieruchomości, który przez 15–20 lat mocno obciąŜał ich dochody uzy-
skiwane z pracy. Dochód realny faktycznie więc wzrasta. Dom opuszczają dzie-
ci, znikają następne koszty, które rodzice ponosili przez około 25 lat. Zwięk-
szenie dochodów realnych moŜe skłaniać konsumentów do zainteresowania 
dobrami „z górnej półki”, luksusowymi. Zwiększają się wydatki na podniesie-
nie standardu zamieszkiwanego domu. Młodzi seniorzy wykazują zwiększone 
zainteresowanie poprawą wyŜywienia, stanowią grupę klientów licznych restau-
racji, sklepów ze zdrową Ŝywnością i sklepów ekologicznych. Korzystają na 
nich równieŜ branŜa turystyczna i odzieŜowa. Przedstawiciele tej grupy znają 

                                                 
8 Ł. Jurek, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawaa 2013, s. 166. 
9 M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 

2011, s. 104–105. 
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wartość pieniądza, oszczędzają, Ŝeby zabezpieczyć się na starość, częściowo dla 
dzieci. Stanowią grupę zainteresowania instytucji finansowych i firm ubezpie-
czeniowych. Firmy kosmetyczne, chirurdzy plastyczni, spa notują przychody 
napędzane ich chęcią zatrzymania młodego wyglądu. 

„Wyzwoleni” mają 60–74 lata. WydłuŜanie się przeciętnej długości Ŝycia 
sprawia, Ŝe mogą długo odkrywać uroki Ŝycia wolnego od sztywnych obowiąz-
ków. Pojawienie się duŜej ilości czasu wolnego wpływa na postawy konsump-
cyjne tej grupy. Przed zakupem klienci zbierają duŜo informacji o dobrach, 
które zamierzają nabyć. Seniorzy są wyczuleni na zdolność ich wysłuchania 
i umiejętność zrozumienia przez sprzedawców. Wszelkie formy sprzedaŜy wy-
muszające na konsumentach szybkie podjęcie decyzji nie przemawiają do tej 
grupy. DuŜym powodzeniem cieszy się sprzedaŜ wysyłkowa i internetowa. 
Konsumenci z opisywanej grupy są doświadczeni, duŜą rolę odgrywa jakość 
nabywanych dóbr. Badania wykazują, Ŝe zaufanie pokładają w znanych mar-
kach, za które gotowi są zapłacić więcej. Docenia ich branŜa turystyczna i hote-
larska, wytwórcy Ŝywności wysokiej jakości, jak równieŜ instytucje ubezpie-
czeniowo-finansowe. Z powodu posiadania wnuków, osoby te są klientami 
sklepów z zabawkami, grami dla dzieci, interesują się ofertą kin i teatrów. 
J. Treguer oszacował, Ŝe seniorzy z Francji co roku redystrybuują co najmniej 
wysokość swoich miesięcznych dochodów, wspierając swoje wnuki i dzieci. 
Nazwał ich amortyzatorami społecznymi w okresie kryzysu gospodarczego. 
Istotną cechą seniorów z tej grupy jest zainteresowanie sprzętem telekomunika-
cyjnym. Aby ich w pełni zadowolić, sprzęt im dedykowany powinien uwzględ-
niać ograniczenia tych osób (osłabiony wzrok i słuch oraz ograniczone zdolno-
ści manualne), cechować się prostotą obsługi.  

„Spokojni” mają 75–84 lata. Po przekroczeniu 75. roku Ŝycia zdrowie staje 
się kluczowym problemem, determinującym styl Ŝycia. Wielu z nich cieszy się 
wciąŜ dobrym stanem zdrowia. Problemy zdrowotne wzmagają się wraz ze 
śmiercią współmałŜonka. Aktywność zawodowa w tej grupie juŜ praktycznie 
nie występuje. Ich dochody przyrównywane są z tymi z początku kariery zawo-
dowej. Wydatki związane są ze wzmacnianiem zdrowia i wyŜywieniem. 

Psychologiczne modele skupiają się, dla kontrastu, na degradacji funkcji 
poznawczych, osobowości i własnego ja. Modele poznawcze są uŜywane na 
polu badań zachowania konsumenta, by badać rozwój i zmiany we wzorach 
przetwarzania informacji i podejmowania decyzji w późniejszych latach Ŝycia 
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(np. Yoon, Cole, Lee 2009)10. Specjaliści w zakresie nauk społecznych badali 
przemiany osobowości i samoświadomości w Ŝyciu, skupiając się albo na eta-
pach, albo procesach rozwoju. Idea, Ŝe ludzie przechodzą do kolejnych etapów 
rozwojowych, stanowi centralny punkt w teoriach takich jak teoria rozwoju 
psychospołecznego Ericksona, który skupia się na tym, jak ludzie rozwijają 
toŜsamość w dzieciństwie, dojrzewaniu i w całym Ŝyciu (np. Brown, Lowis 
2003)11. Natomiast teorie procesowe postrzegają rozwój ludzki jako ciągły,  
z gładkim przejściem z jednego do drugiego stanu (np. Atchley 1987; Fry 
1992). Podczas gdy teorie osobowości próbują wyjaśnić rozwój i zmiany  
w osobowości jako zmienne zaleŜne, sprzedawcy i badacze zachowań nabyw-
czych konsumenta próbują uŜyć tych pojęć jako zmiennych niezaleŜnych i wy-
jaśnić nimi zachowanie konsumenta12. 

Ludzie, w szczególności starsze osoby, mają skłonność do określania wła-
snego wieku zgodnie z odczuwaną kondycją psychofizyczną i nastawieniem do 
Ŝycia. Wiek rzeczywisty jest przeciętnie o dziesięć lat wyŜszy niŜ wiek odczu-
wany, ludzie czują się przewaŜnie młodsi niŜ wynosi ich wiek. F. Leyhausen 
i A. Vossen przedstawili odmienną segmentację rynku nabywców seniorów13. 
Pierwszy i najmłodszy segment to nabywcy zwani go-gos. Mają 50–65 lat 
i odczuwają te same potrzeby, zainteresowania co ich czterdziestoletni koledzy. 
Większość z nich ma starszych rodziców, co odróŜnia ich od młodszych kon-
sumentów. Mimo Ŝe czują się młodzi duchem, widzą, jak ich rodzice i teściowie 
starzeją się i potrzebują opieki. PrzeŜywają starość przez swoich bliskich, jak 
równieŜ przez swój stan zdrowia, który jest zróŜnicowany. Czyni ich to wraŜli-
wymi na temat problemów starzenia, nie powoduje jednak, Ŝe czują się starzy. 
Według marketingowców go-gos są poŜądanymi klientami, mającymi siłę na-
bywczą, będącymi w dobrym zdrowiu i formie. 

Pierwszym powodem, dla którego ludzie zaczynają się czuć starymi, są 
zmiany w ich kondycji psychofizycznej. Lokuje ich to wtedy w drugim seg-
mencie, zwanym slow-gos. Są oni ograniczeni w swojej mobilności i postrzega-
niu zmysłowym (stopniowa utrata słuchu, wzroku). Te dolegliwości przysparza-
ją im trudności w codziennym funkcjonowaniu. Mają 65–75 lat. Nie potrzebują 
stałej opieki, tylko wsparcia w określonych sytuacjach. Wielu z nich wciąŜ ak-

                                                 
10 G.P. Moschis, Consumer behavior…, s. 58. 
11 Ibidem, s. 59. 
12 Ibidem, s. 59. 
13 F. Leyhausen, A. Vossen, We could have known better – consumer-oriented marketing  

in Germany’s ageing market, w: From grey to silver, red. S. Kunisch, Springer–Verlag, Berlin 
Heidelberg 2011, s. 179. 
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tywnie bierze udział w Ŝyciu społecznym. Trzeci segment skupia ludzi, których 
kondycja psychofizyczna jest zła. Nazwano go no-gos – ludzie, którzy potrze-
bują opieki kilka razy w tygodniu, a nawet kilka razy dziennie. Większość 
otrzymuje ją od rodziny, są jednak osoby korzystające z domów opieki. Czwar-
ty segment właściwie jest podgrupą no-gos. Jednak zaawansowana demencja 
czyni ich kategorią oddzielną, zwaną no-knows. Ta kategoria wymaga leczenia 
i stałej opieki. 

Teorie społecznego starzenia się koncentrują się wokół zagadnienia przypi-
sywania człowieka do róŜnych ról społecznych, zaleŜnie od etapu Ŝycia, w ja-
kim się aktualnie znajduje. Są zaczerpnięte z socjologii. Ludzie starzeją się 
równieŜ społecznie. Ma to miejsce, kiedy przyjmują role powiązane ze staro-
ścią, takie jak emeryt i dziadek. Kiedy wchodzą w nowe role i podejmują nowe 
obowiązki, potrzebują nowego pomysłu na siebie. Pojawiają się u nich potrzeby 
posiadania produktów odpowiednich do owych ról. Najpopularniejsze spośród 
teorii społecznego starzenia są teorie aktywności czy wymiany (Moschis 
1994)14.  

Interesującą typologię ludzi starszych przedstawiła E. KieŜel; oparła ją na 
podstawie wyników badań bezpośrednich osób powyŜej 60. roku Ŝycia15. Pod-
stawowym kryterium klasyfikacyjnym była częstość wykonywania zakupów. 
Dodatkowe zmienne stanowiły: poziom wydatków na Ŝywność, determinanty 
decyzji zakupowych, preferowane miejsca zakupów, rodzaj podejmowanych 
decyzji nabywczych oraz preferowane sposoby zachowania w czasie wolnym. 
W efekcie wyodrębniono trzy główne typy zakupowe. Typ pierwszy reprezen-
tują konsumenci aktywni zakupowo. Charakteryzują się oni najwyŜszą często-
ścią dokonywania zakupów. Robią je codziennie lub kilka razy w tygodniu. 
Udział wydatków Ŝywnościowych w miesięcznych dochodach stanowi od 20 do 
40%. Zakupy robią w małych sklepach osiedlowych lub samoobsługowych 
sklepach spoŜywczych. Ponad połowa nabywa produkty dobrze znane i stale 
kupowane. W czasie wolnym preferują oglądanie telewizji i czytelnictwo. Typ 
ten reprezentują seniorzy znajdujący się w początkowej fazie starości (60–69 
lat). Typ drugi, konsumenci o ograniczonej aktywności zakupowej, dokonują 
zakupów raz w tygodniu lub kilka razy w miesiącu, na co przeznaczają do 30% 
dochodów. Podejmując decyzje zakupowe częściej niŜ seniorzy, najaktywniejsi 
kierują się ceną produktu i jego funkcjonalnością. Preferują placówki wielko-

                                                 
14 G.P. Moschis, Consumer behavior…, s.59. 
15 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. KieŜel, PWE, Warszawa 2010, 

s. 207–209. 
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powierzchniowe. Podejmują decyzje nawykowe, jak teŜ rozwaŜne. Czas wolny 
w tej grupie nabywców jest dzielony między oglądanie telewizji, wizyty w ko-
ściele i na działce. Opisywani nabywcy są starsi niŜ ci z grupy pierwszej, mają 
65 lat i więcej. Najczęściej mieszkają w małych miasteczkach lub na wsi. Typ 
trzeci to nabywcy określeni jako bierni zakupowo, niejako uśpieni. Ich wydatki 
na Ŝywność stanowią do 20% dochodów. Jest to grupa konsumentów o najwyŜ-
szej wraŜliwości cenowej, robiąca zakupy w małych sklepach osiedlowych. 
Kupują produkty znane, wcześniej wypróbowane. W czasie wolnym oglądają 
telewizję, odwiedzają rodzinę i chodzą do kościoła. Bierni zakupowo seniorzy 
mają powyŜej 70 lat. Prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe częściej 
niŜ inni. 

Teorie zachowań nabywczych oparte na wydarzeniach z Ŝycia 

W róŜnych okresach swojego Ŝycia ludzie doświadczają róŜnych wydarzeń, 
które wpływają na ich zachowanie w późniejszych latach, począwszy juŜ od 
dzieciństwa. Niektóre wydarzenia są przypadkowe albo niespodziewane, takie 
jak strata ukochanego, rozwód czy przedwczesna strata małŜonka, wypadki 
i klęski Ŝywiołowe; inne wydarzenia, takie jak emerytura czy doświadczanie 
syndromu „pustego gniazda”, są wpisane w ludzkie Ŝycie. Wywołują one psy-
chologiczne konsekwencje (stres, depresję) i wpływają na umysły osób, style 
Ŝycia. Odciskają równieŜ piętno na sferze spoŜycia. Style Ŝycia i struktury spo-
Ŝycia mogą się zmienić wskutek podobnych doświadczeń Ŝyciowych. Mathur, 
Moschis i Lee (2003, 2008) przedstawili wyniki badań dotyczących starszych 
osób dorosłych, pokazując, Ŝe sytuacje przełomowe i okresy przejścia w nowe 
role społeczne wywołują stres i prowadzą do zmian w stylach Ŝycia, równieŜ  
w spoŜyciu, w zmianach preferowanych marek16. 

Myśli i czyny konsumentów róŜnią się takŜe z innych powodów: doznań 
wspólnych (ponadindywidualnych) w stosunkowo długich okresach, związa-
nych z zewnętrznymi okolicznościami. To zjawisko nazywane jest efektem 
okresu, np. okresu dobrobytu gospodarczego. Daje efekt kohorty, który odnosi 
się do wpływów, jakich doświadczali ludzie – dorastając w jakimś szczególnym 
czasie (Salthouse 2010)17. Wpływa na strukturę spoŜycia w starszych przedzia-
łach wiekowych (Yoon, Cole, Lee 2009). Moschis uwaŜa, Ŝe niektórzy badacze 
mają skłonności do przyjmowania, Ŝe wszyscy ludzie w jednej kohorcie zostali 
tak samo dotknięci danymi okolicznościami i odczuwają je w taki sam sposób 

                                                 
16 G.P. Moschis, Consumer behavior…, s. 59. 
17 Ibidem, s. 60. 
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(np. Rentz, Reynolds 1983)18. Nie jest to uzasadnione. Na przykład, lata wiel-
kiego kryzysu nie miały takich samych konsekwencji dla ludzi w róŜnych kla-
sach społecznych. M. Bombol i T. Słaby opisują koncepcję marketingu genera-
cji, odpowiadającą opisywanym przez Mochisa efektom epoki19. To nowe po-
dejście do tworzenia produktu, relacji z klientem, komunikacji i marketingu, 
traktujące generacje jako archetypy. Przyjmuje się, Ŝe kaŜda generacja przeŜyła 
poszczególne etapy Ŝycia w róŜnych okolicznościach gospodarczo-polityczno-
społecznych, które ją definiują20. 

Bardzo interesujące podejście do segmentacji rynku ludzi starszych w Pol-
sce zaprezentowała B. Szatur-Jaworska. Wpisuje się ono w grupę teorii efektu 
okresu. Autorka uwzględniła fakt, Ŝe blisko dwie generacje wzrastały, dojrze-
wały i starzały się w warunkach gospodarki centralnie planowanej. Swoją typo-
logię oparła na pokoleniu kulturowym21. Pokolenie kulturowe rozumiane jest 
jako wspólnota charakteryzująca się określonymi postawami oraz hierarchią 
wartości, ukształtowanymi w młodości pod wpływem wspólnych dla danej gru-
py znaczących doświadczeń i przeŜyć. W Polsce moŜna się odwołać do waŜ-
nych wydarzeń historycznych i gospodarczych, które zdominowały świadomość 
młodych ludzi, dojrzewających w kolejnych okresach. B. Szatur-Jaworska przy-
jęła załoŜenie, Ŝe młodość przypada na okres między 20–25 rokiem Ŝycia. Po-
zwoliło to wyodrębnić sześć pokoleń kulturowych. Pokolenie marcowo-
grudniowe przyszło na świat podczas wojny. Wczesne dzieciństwo to okres 
represji stalinowskich w Polsce, późniejsze dzieciństwo i początki młodości 
przypadły na okres tzw. małej stabilizacji, po objęciu przewodnictwa PZPR 
przez Władysława Gomułkę. PrzeŜycia pokoleniowe dla tej grupy stanowiły 
wydarzenia marca 1968 roku w przypadku studentów i absolwentów, wydarze-
nia grudnia 1970 roku dla rozpoczynających karierę młodych techników i ro-
botników. Opisywane wydarzenia spowodowały spadek zaufania do władz so-
cjalistycznych. Sytuacja nieco się poprawiła na początku lat 70., sprzyjała od-
budowie zaufania. Trudności końca dekady wywołały jeszcze większe rozcza-
rowanie systemem socjalistycznym i przyczyniły się do powstania Solidarności. 
Osoby, które urodziły się tuŜ przed wybuchem II wojny światowej, okres dzie-
ciństwa przeŜyły traumatycznie. PrzeŜycie pokoleniowe tej grupy to załamanie 

                                                 
18 Ibidem, s. 60. 
19 M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem…, s. 115. 
20 L. Lake, Power of generation marketing, http://marketing.about.com/od/demographics/ 

a/generationmktg.htm (28.02.2012). 
21 P. Błędowski, M. Dzięgielewska, B. Szatur-Jaworska, Podstawy gerontologii społecznej, 

Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 202. 
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się stalinowskich rządów w państwach bloku wschodniego, zwane odwilŜą. 
Kulminacyjne wydarzenia tego okresu to protesty robotnicze w Poznaniu  
w czerwcu 1956 roku. Lata młodości wspomnianego pokolenia to rozczarowa-
nie socjalizmem. Osoby urodzone na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wielu to 
pokolenie ZMP. Osiągnęły pełnoletniość w roku, w którym został załoŜony 
Związek MłodzieŜy Polskiej. Dzieciństwo przypadło na lata wojny, braki  
w wykształceniu nadrabiano po wojnie. Wejście tego pokolenia w dorosłość 
przypadło na lata stalinowskich represji. W okresie tym zachodziły procesy 
urbanizacji i uprzemysłowienia. Ludzie masowo wyprowadzali się ze wsi do 
miast. Do pokolenia okupacyjnego naleŜą przedstawiciele wyŜu demograficz-
nego z połowy lat 20. Podstawy edukacji udało im się zdobyć przed wojną,  
a dojrzewali podczas okupacji. Ludzie ci nie mogli kontynuować kształcenia, 
nie mogli normalnie zacząć kariery zawodowej. Doświadczenie pokoleniowe to 
dla nich wojna, w której walczyli, migracje wynikające ze zmiany granic, po-
wrót z robót przymusowych lub z frontu oraz odbudowa powojenna kraju, okres 
stalinowskich represji. Pokolenie II Rzeczpospolitej urodziło się po I wojnie 
światowej i na początku okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest to 
pierwsze pokolenie, które przyszło na świat po odzyskaniu niepodległości. We 
wczesnym dzieciństwie doświadczali jego przedstawiciele niedoŜywienia i bie-
dy. Dzieciństwo i wiek młodzieńczy przypadające na okres II Rzeczypospolitej 
spowodowały, Ŝe odebrali wychowanie akcentujące wzorce  patriotyczne. W 
dorosłość zdąŜyli wejść przed wybuchem wojny, pracę zaczęli, kiedy II RP 
wychodziła z ekonomicznej zapaści. Brali udział w kampanii wrześniowej, 
wielu walczyło na zagranicznych frontach. Podczas wojny nie mieli szans na 
załoŜenie rodziny. Pokolenie to zostało ukształtowane przez odczucie klęski 
kampanii wrześniowej, działalność w ruchu oporu, zagładę śydów i powojenne 
trudności. Pokolenie wielkiego kryzysu to najstarsze z wyróŜnionych pokoleń, 
składające się z urodzonych przed pierwszą wojną światową. Odczuło równieŜ 
dewastujący wpływ wojny na Ŝycie. Obecnie juŜ coraz mniej jest jego przed-
stawicieli. 

Modele wielowymiarowe 

Biorąc pod uwagę róŜne czynniki, które wpływają na zachowanie konsu-
mentów w późniejszych latach, badacze kilku dyscyplin nauk społecznych pró-
bują rozwijać modele wielowymiarowe. Te modele wiąŜą kilka teorii i proponu-
ją komplementarnie traktować dotychczasowe teorie wyjaśniające zachowania 
nabywcze ludzi starszych. Wielowymiarowa koncepcja gerontografii rozwinięta 
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przez G. Moschisa jest podobna do psychografii lub segmentacji uwzględniają-
cej styl Ŝycia. Skupia się na potrzebach, postawach, stylu Ŝycia i zachowaniach 
starszego pokolenia. Konsumenci starsi to grupa zróŜnicowana ze względu na 
wiek i wynikającą z tego przynaleŜność pokoleniową. Proces starzenia się nie 
przebiega jednakowo, ludzie go doświadczający znajdują się w róŜnych fazach 
cyklu Ŝycia, mają odmienną sytuację materialną i rodzinną. Są róŜnie wykształ-
ceni i reprezentują róŜne style dotychczasowego Ŝycia. Dodatkowo poszczegól-
ne generacje seniorów doświadczały wpływów róŜnych, niekiedy traumatycz-
nych, wydarzeń historycznych, mających ogromny niekiedy wpływ na ich oso-
bowość i zachowanie. Wielowymiarowy podział konsumentów seniorów, opar-
ty o ich potrzeby, postawy, style Ŝycia, wyznawane wartości i zachowania,  
w celu wyodrębnienia najbardziej jednorodnych grup, nosi nazwę gerontografii.  

G. Moschis podzielił seniorów na cztery segmenty. Healthy ingluders 
(zdrowi hedoniści) mają duŜe moŜliwości finansowe, cieszą się Ŝyciem i nie 
doświadczyli jeszcze wdowieństwa22. Są przewaŜnie zdrowi i aktywni. Do-
skwierają im najmniej dolegliwości zdrowotne związane z wiekiem. Zdecydo-
wanie częściej niŜ inni zachowują się jak ludzie młodzi. Korzystają z usług 
rekreacyjnych. AngaŜują się w sprawy społeczności lokalnej. Poszukują w Ŝy-
ciu niezaleŜności. Chętnie skorzystają z róŜnych dodatkowych dóbr i usług, 
takich jak sprzątanie domu czy automatyczna sekretarka. Healthy hermits 
(zdrowi pustelnicy) ucierpieli z powodu jakichś bezpośrednich wydarzeń, które 
zmieniły ich postrzeganie siebie i zachęciły do wycofania się z głównego nurtu 
Ŝycia społecznego23. Są to jednak konsumenci cieszący się dobrym zdrowiem. 
Osoba taka ma niebyt rozbudowaną sieć kontaktów interpersonalnych, jest 
skoncentrowana na codziennych problemach i zadaniach. Zgłasza mało potrzeb, 
które chce zaspokajać przez rynek. Ma awersję do nowinek technologicznych. 
Sumiennie reguluje swoje zobowiązania. Jest mało podatna na promocje. Ailing 
outgoers (schorowane dusze towarzystwa) to konsumenci uskarŜający się na 
dolegliwości zdrowotne. Są aktywni społecznie, zainteresowani ustawiczną 
nauką, robieniem nowych rzeczy. Mimo przeciwności losu zachowują wysoką 
samoocenę. Godzą się z pewnymi ograniczeniami, niemniej jednak starają się 
maksymalnie czerpać z Ŝycia. Są główną grupą docelową dla przedsiębiorstw 
sprzedających produkty dla seniorów i świadczący dla nich usługi. Ostatnia 
grupa to frail reclusers – niedołęŜni samotnicy (schorowane odludki), będący  

                                                 
22 I. Patterson, Growing older. Tourism and leisure behavior of older adults, Cromwell Press, 

Trowbridge 2006, s. 37. 
23 M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wyd. Helion, Gliwice, s. 534. 
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w złej kondycji zdrowotnej, nieaktywni i społecznie wyizolowani. Pogodzili się 
z faktem, Ŝe są starzy i odpowiednio dostosowali swój styl Ŝycia. Mają skłonno-
ści do zadręczania się. Często czują się oszukani przez sprzedawców. Mają 
problemy z uŜytkowaniem nabytych dóbr, mimo to nie szukają informacji ani 
przed, ani po dokonaniu zakupu. Nie obarczają innych swoimi kłopotami. 

A. Kusińska, wykorzystując narzędzia analizy porównawczej, wyodrębniła 
determinanty zachowań nabywczych starszych konsumentów. Ze zbioru 185 
cech wpływających na zachowania ludzi starych wyodrębniono sześć czynni-
ków diagnostycznych. NaleŜą do nich: znaczenie aspiracji materialnych, rola 
aspiracji poznawczych (zainteresowanie światem zewnętrznym), zainteresowa-
nie kulturą, ocena sytuacji materialnej, samoobsługa osobista oraz samodziel-
ność w kontaktach z rynkiem. Na tej podstawie wyodrębniono cztery typy ludzi 
starszych w Polsce. Typ I docenia Ŝycie w wolnym kraju i poszanowanie praw 
człowieka. Wysokie dochody nie mają tu największego znaczenia, jak równieŜ 
zwiedzanie świata, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Osoby reprezentujące 
ten segment mają trudności finansowe, które pokonują dzięki ograniczeniu za-
spokajania bieŜących potrzeb oraz dzięki oszczędnościom. Lubią czytać w cza-
sie wolnym, są aktywne w organizacjach przykościelnych. Dla typu II charakte-
rystyczna jest bierna postawa. Brak jest zainteresowania luksusowym wyposa-
Ŝeniem domu czy pełnieniem funkcji politycznych. Konsumenci ci marzą  
o dobrym zdrowiu. Kiedy pojawią się trudności finansowe, chętnie korzystają  
z pomocy krewnych i opieki społecznej. Wykazują małą aktywność w zakresie 
intensywnego wypoczynku i korzystania z wydarzeń kulturalnych. Rzadko są 
aktywni w klubach seniorów, organizacjach i kołach. Typ III wysoko ocenia 
swój prestiŜ w środowisku i wartości materialne. W czasie wolnym osoby te 
najchętniej oglądają telewizję, jedna trzecia w ogóle nie wyjeŜdŜa na wypoczy-
nek. Nie mają rozległych zainteresowań kulturą i wykazują niewielką aktyw-
ność społeczną. Typ IV to typ aktywny, zaangaŜowany i niezaleŜny Ŝyciowo. 
Osoby te marzą o wycieczkach zagranicznych i podróŜach. Korzystają 
z oszczędności w przypadku braku pieniędzy na zaspokajanie swoich potrzeb. 
W czasie wolnym najchętniej czytają, mniej oglądają telewizję, wykazują zain-
teresowanie kulturą oraz aktywnością społeczną i polityczną24. 

Jednymi z najnowszych teorii analizujących zachowania nabywcze ludzi 
starszych są zaczerpnięte z socjologii teorie cyklu Ŝycia (kursu Ŝycia, linii Ŝy-

                                                 
24 A. Kusińska, Typologia ludzi starszych, za: Warunki Ŝycia ludzi starszych i ich zachowania 

na rynku, red. A Kusińska, IRWiK, Warszawa 2002, s. 283 i nast., w: M. Bombol, T. Słaby, 
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cia). Teorie cyklu Ŝycia zakładają, Ŝe to, w jaki sposób człowiek odbiera własną 
starość, jest zaleŜne od przebiegu poprzednich faz jego Ŝycia. Starzenie trwa 
przez całe Ŝycie, łączy w sobie zmiany biologiczne, psychiczne i społeczne. 
Zakłada się, Ŝe proces starzenia poszczególnych ludzi jest podobny, bo przebie-
ga według schematu właściwemu gatunkowi ludzkiemu. Jego realizacja jest 
jednak zindywidualizowana i zaleŜna od czasoprzestrzeni25. 

Podsumowanie 

Producenci i sprzedawcy mogą sprzedawać dobra i usługi nie róŜnicując ich 
w zaleŜności od potrzeb swoich klientów26. Przedsiębiorstwa mogą równieŜ 
sprzedawać ten sam produkt i stosować zróŜnicowaną komunikację, aby dotrzeć 
do klientów posiadających zróŜnicowaną wiedzę. Produkty zaawansowane 
technologicznie są przewaŜnie sprzedawane w taki właśnie sposób. Mający 
róŜne doświadczenia i róŜną wiedzę konsumenci mogą mieć problemy ze zro-
zumieniem nowych technologii i produktów. Oprócz klasycznej promocji dla 
doświadczonych klientów, powinno się równieŜ organizować edukacyjną i in-
formacyjną kampanię dla nowych uŜytkowników. Zredukuje to niepewność 
nowych klientów na polu technicznym. Dotyczy to w duŜej mierze seniorów. 
Przedsiębiorstwa powinny wzmacniać wysiłki informacyjne i edukacyjne doty-
czące innowacyjnych produktów, które chcą sprzedawać. Początkujący uŜyt-
kownicy seniorzy poczują się pewniej, korzystając z moŜliwości wypróbowania 
urządzenia. F. Leyhausen oraz A. Vossen uwaŜają, Ŝe komunikacja skupiona na 
specjalnych kategoriach klienta będzie najbardziej poŜądanym narzędziem mar-
ketingowym następnej dekady. Istnieją produkty mające wersje dla róŜnych 
grup wiekowych. JeŜeli moŜliwości zmysłowe się pogorszyły, większość klien-
tów chciałaby mieć produkt pozwalający niwelować problemy z tym związane, 
jak telefony z duŜymi klawiszami czy wanny z poręczami. Przykładowo, więk-
szość kobiet i niektórzy męŜczyźni zdają sobie sprawę, Ŝe w pewnym wieku 
skóra potrzebuje odmiennej pielęgnacji i akceptują zróŜnicowaną pod tym ką-
tem ofertę kosmetyków. 

Opisane podejścia koncentrują się na potrzebach konsumenta, nie na jego 
wieku. Sam wiek konsumenta nie róŜnicuje rynku. ZróŜnicowanie potrzeb obu 
płci seniorów moŜe stać się nowym wyznacznikiem działań marketingowych. 
Szczególnie istotne staną się potrzeby grupy dojrzałych kobiet, z racji obser-

                                                 
25 A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, 

Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, s. 27. 
26 F. Leyhausen, A. Vossen, We could have known better…, s. 179. 
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wowanej rosnącej liczby kobiet wśród seniorów. Kobiety seniorki mają specy-
ficzne potrzeby w zakresie usług finansowych. Większość z nich, aŜ do śmierci 
męŜa, nie kontrolowało spraw finansowych w rodzaju obsługi kredytu hipo-
tecznego. Po śmierci współmałŜonka przybyły im nowe, nieznane obowiązki. 
W sferze marketingowej oznacza to okazje, które są do wykorzystania.  

W zachowaniach nabywczych ludzi starszych przejawiają się ich potrzeby. 
MoŜna wnioskować, Ŝe wynikają one ze sposobu, w jaki postrzegają rzeczywi-
stość. Mają bogate wcześniejsze doświadczenia jako konsumenci, a jednocze-
śnie cechuje ich niepewność wynikająca z nieznajomości nowych produktów 
i ich cech. Badacze starają się poznać czynniki, które na nich wpływają przy 
podejmowaniu decyzji nabywczych, oraz zaoferować dobra i usługi, które speł-
nią ich oczekiwania. Sprzedawcy i usługodawcy doceniają stałość uzyskiwa-
nych przez nich dochodów. 
 

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF ELDER CONSUMERS’ PUR-
CHASING BEHAVIOR  

 
Summary 

 
The society of many countries experience structural transformations associated with the age-

ing of the population. The client group of seniors and their purchasing behaviors should be  
a subject of the interest of enterprises. Until recently the scientific literature delivered a little 
knowledge regarding older consumers behavior. The process of making purchasing decisions by 
older consumers differs from the process of making purchasing decisions of other consumers.  
The behavior of presented consumer group is determined by different factors. In order to prove 
this thesis, author conducted a review of theories to explain the diversity of seniors purchasing 
behavior. 

Keywords: consumer behavior, older consumers, socio- economic determinants 
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Streszczenie 

Rozwój gospodarki i wzrost zamoŜności części społeczeństwa powoduje większe zaintere-
sowanie dobrami luksusowymi. W opracowaniu omówiono główne pojęcia dotyczące produktu 
luksusowego, definicje, kwalifikatory i determinanty wyboru tych dóbr. Na podstawie przepro-
wadzonych badań przedstawiono takŜe opinie młodych konsumentów (mieszkańców Trójmiasta) 
na temat dóbr luksusowych i moŜliwości ich nabycia. Wykazano róŜnice w opiniach kobiet 
i męŜczyzn oraz ludzi młodych i starszych. 

Słowa kluczowe: produkt luksusowy, marka, młody konsument 

Pojęcie i cechy produktu luksusowego 

Ze względu na zmiany społeczne, polegające na bogaceniu się części społe-
czeństwa i uboŜeniu innych, pojęcie luksusu nie jest jednoznaczne i ma wiele 
interpretacji. Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa luxus, oznaczającego 
zbytek, przepych. Ł. ŚwierŜewski opisuje je jako coś extra, co nie jest do Ŝycia 
potrzebne (zbytek), ale czyni je bardzo bogatym i przyjemniejszym (przepych)2. 
Słownik języka polskiego definiuje luksus jako bardzo dobre warunki do Ŝycia 
lub do pracy, zdecydowanie lepsze od przeciętnych3. W innym rozumieniu jest 
to przyjemność, na jaką moŜna sobie pozwolić lub na jaką moŜe pozwolić sobie 
niewiele osób. Pojęcie to odnosi się takŜe do drogich rzeczy, które nie są nie-

                                                 
1 a.rybowska@wpit.am.gdynia.pl. 
2 Ł. ŚwierŜewski, E Sęk., Nowy konsument luksusu zmienia oblicze rynku, „Harvard Business 

Review Polska” 2005, nr 11, s. 575. 
3 W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1958, t. 5, s. 1094. 
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zbędne do Ŝycia, ale czynią je łatwiejszym i milszym. T. Sikora podkreśla dwo-
istość rozumienia luksusu jako produktu lub stylu Ŝycia, jednocześnie będących 
widocznym dowodem bogactwa4. Cechą produktu jest perfekcja wykonania, 
silny ładunek symboliczny. Styl Ŝycia cechuje przepych, wyrafinowany i wy-
stawny sposób Ŝycia. Sikora przytacza takŜe definicję M. Lombarda, który 
twierdzi, Ŝe produkt luksusowy ma sprawiać przyjemność lub dowartościować 
osobę, która jest w jego posiadaniu5. Cechy te nie są jednak wystarczające, gdyŜ 
w tej samej kategorii mieszczą się inne produkty nie będące luksusowymi. 
W.D. Bearden i M.J. Etzel traktują jako luksus przedmiot, który nie jest po-
trzebny do codziennego Ŝycia6, natomiast P.K. Lunt i S.M. Livingstone odnoszą 
to pojęcie do potrzeb podstawowych i wyŜszego rzędu7. P. Danzinger zwraca 
uwagę na indywidualny odbiór pojęcia „dobro luksusowe”8. Odbiór ten dykto-
wany jest pragnieniem, które nie zawsze jest zasadne, chęcią posiadania i speł-
nienia tego, czego się chce, realizacją własnych pasji oraz zakupem towarów 
cennych i dających wygodę. C.J. Berry łączy w całość róŜne cechy, równieŜ te 
wymienione wcześniej, takie jak wysoka cena, unikatowość, fakt „poŜądalno-
ści” przez wiele osób, wyrafinowanie, satysfakcję z posiadania, dostarczenie 
przyjemności9.  

Dobro luksusowe oznaczone marką spełnia nie tylko funkcje uŜytkowe, ale 
gwarantuje równieŜ bezpieczeństwo zakupu, wysoką jakość i wartość, jaką ze 
sobą niesie. W produkcji stosuje się unikatowe i oryginalne materiały, a nad 
wizerunkiem pracują słynni projektanci, co podnosi prestiŜ produktu. Kryteria 
wyznaczania dobra luksusowego są takŜe bardzo zróŜnicowane. Ciekawy po-
dział przedstawił G. Serraf, który stwierdził, Ŝe produkt luksusowy definiowany 
jest przez trzy kategorie10:  

                                                 
4 T. Sikora, Pojęcie luksusu – definicje i cechy charakterystyczne, Zeszyty Naukowe Kolegium 

Gospodarki Światowej SGH nr 12, Warszawa 2002, s.137.  
5 M. Lombard, Produits de luxe, Economica, ParyŜ 1989, s. 15. 
6 W.O. Bearden, M.J. Etzel, Reference group influence on product and brand purchase deci-

sions, „Journal of Consumer Research” 1982, No. 9, s. 183. 
7 P.K. Lunt, S.M. Livingstone, Mass consumption and personal identity, Open University 

Press, Buckingham1992, s. 224. 
8 P. Danziger, Let them eat cake: marketing luxury to the masses as well as the classes, Dear-

born Trade Publishing, 2005, s. 26.  
9 C.J. Berry, The idea of luxury, a conceptual and historical investigation, Cambridge Universi-

ty Press, 1994, s. 55. 
10 G. Serraf, Le produit de luxe: somptuaire ou ostentatoire?, „Revue Française du Marketing” 

1991, No. 2–3, s. 17. 
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a) naturę – czyli specjalne metody wytwarzania z rzadkich i cennych 
składników, przez to ma wysoką cenę i jest unikatowy (wytwarzany 
jednostkowo); 

b) pochodzenie – manifestowane oznaczeniem danego produktu marką, 
miejscem oraz czasem pochodzenia lub zakupu (antyki, dzieła awan-
gardowe wyprzedzające modę); 

c) rolę – polegającą na wyróŜnieniu się posiadacza, zaznaczenia jego miej-
sca w hierarchii, zamanifestowaniu bogactwa i władzy. 

Inne właściwości kojarzone z luksusem to wysoka jakość, duŜa wartość es-
tetyczna, osadzenie w tradycji („wyraz czasu”) przez uwzględnienie historii, 
tradycji i zwyczajów, wymiar zmysłowy przez dostarczenie przyjemnych do-
znań i przeŜyć oraz pewna bezuŜyteczność przedmiotu. A. Patitjen uwaŜa, Ŝe 
produkt luksusowy wytwarza wokół siebie szczególną aurę, która przyciąga 
i fascynuje, a często powoduje, iŜ konsument przestaje zwracać uwagę na cechy 
uŜytkowe produktu11. Podobne zdanie prezentują K. Lewko i A. Jasiński, którzy 
mówią o „duszy” produktu luksusowego12. Produkt moŜe wywoływać pozy-
tywne i negatywne emocje: zachwyt, pragnienie, ale teŜ krytykę czy niechęć. 
J. Pietrzak dowodzi, Ŝe dobra luksusowe kupowane są nie z konieczności, ale 
pod wpływem impulsu albo własnych słabości13.  

Produkt luksusowy dzieli się na14: 
− niedostępny – dotyczący wyrobów unikatowych, 
− pośredni (reprodukcje i krótkie serie produktów), 
− dostępny (produkcja seryjna produktów). 
Luksus dostępny to takŜe ten charakteryzujący się niŜszymi cenami. Wy-

mienia się równieŜ produkt luksusowy wyjątkowy – z wyŜszymi progami ce-
nowymi. Najczęściej pojęcie luksusu kojarzone jest z marką. Marka stanowi 
współcześnie podstawowy mechanizm tworzenia luksusowego charakteru dóbr 
i usług. W innych podziałach wymieniono15:  

− superluksus, którego wyrazem są jachty, ekskluzywna biŜuteria, dzieła 
sztuki, 

− luksus doznań i przyjemności związanych z jakością (rozrywka, perfu-
my), 

                                                 
11 A. Petitjean, Le luxe ou l'écho du désir, Eurostat, Paris 1998, s. 23. 
12 K. Lewko, A. Jasiński, Podstawowe prawdy o luksusie, „Marketing i Rynek” 2006, nr 6, s. 7.  
13 J. Pietrzak, Luksusowe marki, „Gazeta Bankowa” 2006, nr 49, s. 31. 
14 T. Sikora, Pojęcie luksusu…, s. 147.  
15 Ibidem, s. 148.  
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− luksus dowartościowania się (przez posiadanie produktów znanych ma-
rek). 

O zakwalifikowaniu produktu do dóbr luksusowych decyduje specyfika 
rynku, gdzie głównym wyznacznikiem są dochody i przekonania konsumentów. 
DuŜa dynamika zmian społecznych i ekonomicznych powoduje, Ŝe zmienia się 
podejście nabywców. Niektóre marki produktów są powszechnie uznane za 
luksusowe (Dior, Channel), inne zaś uzyskują taki status na wybranych rynkach 
(np. marki samochodów lub samo posiadanie auta). Do produktów luksusowych 
zalicza się nieruchomości, samochody, biŜuterię, dzieła sztuki. Ostatnio do tej 
kategorii zalicza się podróŜe oraz czas wolny, pozwalający na realizowanie 
marzeń. Luksus jest traktowany jako coś nieosiągalnego, pozostającego w sfe-
rze marzeń. Zwiększenie dostępności powoduje utratę prestiŜu, a co za tym 
idzie – równieŜ charakteru produktu luksusowego. 

Markowe produkty luksusowe i ich konsumenci 

W Polsce spośród światowych marek luksusowych liderem są włoskie mar-
ki odzieŜowe i obuwnicze, szwajcarskie zegarki i biŜuteria, francuskie dodatki, 
akcesoria, kosmetyki, alkohole i dzieła sztuki, niemieckie i brytyjskie samocho-
dy. W tabeli 1 przedstawiono podział dóbr luksusowych oraz przykładowe mar-
ki polskie i zagraniczne reprezentujące dane dobro.  

Tabela1 

Podział dóbr luksusowych i przykładowe marki. 

Kryterium podziału dóbr Luksusowe marki zagraniczne 
Luksusowe 

marki polskie 
Środki transportu: 
samochody, jachty, sa-
moloty prywatne 

Bentley, Maybach, Jaguar, Lambor-
ghini, Aston Martin, Rolls-Royce, 
Cadillac, Bugatti, Lexus, Ferrari, 
Porsche, Lincoln, Mercedes, BMW 

– 

Produkty osobiste: 
odzieŜ, obuwie, biŜute-
ria, dodatki 

Versace, Dior, Louis Vuitton, Tiffany 
& Co, Armani, Cartier, Gucci, Rolex, 
Casio, Swarovski, Burberry, Kenzo, 
Chanel, Tissot, Ecco  

Gino Rossi, 
Batycki, Ryłko, 
Kruk, Wólczan-
ka, dr Irena Eris, 
Apart 

WyposaŜenie wnętrz: 
meble, dzieła sztuki, 
sprzęt RTV, zastawa 
stołowa 

Toshiba, Philips, Apple, Rosenthall, 
Versace 

Swarzędz, Kler 

Produkty Ŝywnościowe: 
alkohole, produkty spo-
Ŝywcze 

Lindt, Johnie Walker, Martini, Bal-
lantine’s, kawior 

Wedel, Vistula 
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Rozrywka:  
spa, hotele, podróŜe, 
hotele 

Hilton, Mariott, Ritz Gołębiewski, 
Irena Eris SPA 

Źródło: opracowano na podstawie T. Sikora, Postępowanie konsumentów dóbr luksusowych 
w Polsce –  analiza eksploracyjna, „Marketing i Rynek” 2010, nr 9, s. 16 . 

Produkty luksusowe skierowane są do konkretnej grupy konsumentów, któ-
rymi są osoby wymagające, wywodzące się z róŜnych grup zawodowych, 
a jednocześnie pragnące wyróŜniać się. Wybory tych konsumentów determino-
wane są przez16: 

a) motyw ekspozycji bogactwa w celu wywarcia wraŜenia na otoczeniu 
i potwierdzenia swojego statusu finansowego; 

b) motyw snobizmu przez manifestowanie odrębności od innych i zarazem 
przynaleŜności do kręgów elitarnych ; 

c) motyw aspiracji do grupy odniesienia będącej wzorcem kulturowym, 
przez podąŜanie za modnymi trendami. 

Nabywcy ci mają przekonanie o funkcji dóbr luksusowych, które – działa-
jąc na zmysły – dostarczają hedonistycznej satysfakcji i przyjemności, 
a doznania te wzmacniane są demonstracją w otoczeniu. Jednocześnie konsu-
menci luksusu zwracają uwagę na jakość produktu, jego wartość i unikatowość. 
Mają poczucie, Ŝe taki towar jest sam w sobie gwarancją komfortu i bezpie-
czeństwa.  

W Polsce w ciągu ostatnich lat zaobserwowano wzrost liczby ludzi zamoŜ-
nych, którzy mogą pozwolić sobie na luksus w róŜnych jego aspektach. Coraz 
więcej osób wybiera podróŜe w egzotyczne zakątki świata, kupuje produkty 
uznanych marek, inwestuje w nieruchomości i ekskluzywne wyposaŜenie 
wnętrz. Coraz częściej wybierane są luksusowe auta, mieszkania w zamknię-
tych, elitarnych osiedlach, uprawianie wyszukanych dziedzin sportu, podnoszą-
cych prestiŜ w oczach społeczeństwa. 

Globalizacja rynku i dostęp do internetu dają ogromne szanse rozwoju i do-
stępności produktów luksusowych. Za pośrednictwem internetu zmienia się 
proces zakupu, wywierając wpływ na zmianę stylu Ŝycia. Współczesny konsu-
ment ma inny pogląd na rynek dóbr. Intensywny przepływ informacji za po-
średnictwem mediów i internetu wpływa na świadomość konsumentów, kształ-
tuje ich oczekiwania oraz potrzeby i jednocześnie daje szersze moŜliwości po-
trzeb tych zaspokojenia. Powstaje wiele sklepów internetowych, oferujących 
produkty luksusowe. Istnieje moŜliwość zakupu w sklepach zagranicznych  

                                                 
16 J. Pietrzak, Luksusowe marki…, s. 31. 
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z moŜliwością dostawy do kraju. Stan gospodarki narodowej nie wpływa zna-
cząco na rynek produktów luksusowych. J. Pietrzak twierdzi, Ŝe produkty skie-
rowane do najzamoŜniejszej grupy nabywców utrzymują wysokie tempo sprze-
daŜy nawet w czasach stagnacji ekonomicznej i są odporne na wahania ko-
niunktury.  

Produkty luksusowe w świetle badań 

Produkty luksusowe są róŜnie postrzegane i kwalifikowane w zaleŜności od 
badanego rynku i społeczeństwa. Polska, mimo Ŝe minęło juŜ ponad dwadzie-
ścia lat od zmiany systemu oraz parę latach od akcesji do UE, wciąŜ pozostaje 
rynkiem rozwojowym, w którym obserwowane są dynamiczne zmiany. Z jednej 
strony rejestrowany jest wzrost gospodarczy, z drugiej wpływy światowego 
kryzysu, który zaczyna równieŜ przynosić swoje skutki w kraju. Jednak i w tych 
warunkach w polskim społeczeństwie odnotowuje się wzrost liczby ludzi za-
moŜnych, którzy chętnie sięgają po coraz bardziej atrakcyjne i luksusowe pro-
dukty. Z drugiej strony, luksus jest w róŜny sposób pojmowany. To, co dla jed-
nych jest niewyobraŜalne, co pozostaje w sferze marzeń i pragnień – dla innych 
jest dobrem niemalŜe powszechnym. 

Badania dotyczące opinii na temat produktu luksusowego przeprowadzono 
metodą ankiety bezpośredniej i internetowej w grupie 250 młodych mieszkań-
ców Trójmiasta. W skład badanej grupy wchodziły osoby w wieku 19–26 lat, 
w tym 134 kobiety i 116 męŜczyzn. Młodzi mają duŜą wiedzę na temat produk-
tów markowych. Informacje pozyskiwane przez tradycyjne media i internet, 
wymiana opinii na portalach społecznościowych, czerpanie przykładu z cele-
brytów – wyzwalają pragnienie coraz lepszego Ŝycia i dorównania lansowanym 
wzorcom. Dla porównania przytoczono wyniki badań osób po 45 roku Ŝycia, 
które część swojego Ŝycia spędziły w innych warunkach gospodarczych i eko-
nomicznych, które wykształciły u nich inne zachowania rynkowe17. Tę grupę 
stanowiło 150 osób. 

W badaniu ankietowym pytano respondentów, z czym kojarzy się im luk-
sus. Ponad 80% badanych wybrało dwie odpowiedzi: bogactwo (odpowiedziało 
tak 42% męŜczyzn i 30% kobiet) oraz komfort i wygoda (50% męŜczyzn i 46% 
kobiet). Pozostałe odpowiedzi: dojrzałość i klasa, dorobkiewiczostwo, elita, 
uzyskały niewielki odsetek głosów. Jedynie młode kobiety (35%) skojarzyły 
pojęcie luksusu z dojrzałością i klasą, co wiąŜe się z umiejętnością odpowied-

                                                 
17 M. Dejk, Analiza zmiennych sfery luksusu w oparciu o wybrane zagadnienia rynku dóbr luk-

susowych, promotor: dr inŜ. A. Rybowska, Akademia Morska, Gdynia 2012.  



Produkty luksusowe w opinii młodych mieszkańców Trójmiasta 525

niego prezentowania siebie, dojrzałością emocjonalną i szacunkiem. Dojrzałość 
odnosi się do odpowiedniego zachowania się osób, które na swój status zapra-
cowały cięŜką i konsekwentną pracą, a jej rezultaty potrafią wykorzystać 
w przemyślany sposób. Z badań wynika, Ŝe komfort i wygoda są nadrzędnymi 
wartościami kojarzonymi z luksusem. Taką opinię uzasadnia prowadzony styl 
Ŝycia, w którym duŜą wagę odgrywa wygoda, przyjemność, rozrywka, a do-
brem deficytowym jest czas wolny. MęŜczyźni wskazywali bogactwo jako sy-
nonim luksusu: jeśli dysponuje się odpowiednimi środkami finansowymi, moŜ-
na realizować swoje potrzeby, pasje i marzenia, a więc wkroczyć na drogę Ŝycia 
luksusowego. Respondenci w dodatkowej rubryce „inne, jakie?” wskazywali 
jako znamiona luksusu wspomniany juŜ wolny czas. Opinie osób starszych były 
bardzo podobne do odpowiedzi młodych, ale zaobserwowano nieco większy 
odsetek odpowiedzi wskazujących pozostałe znamiona luksusu, w tym czas 
wolny.  

95% respondentów stwierdziło, Ŝe nabywa produkty luksusowe. Jednak 
mimo Ŝe badani deklarowali w większości wysokie dochody (20% powyŜej 10 
tys. zł, 43% – między 5 a 10 tys., 5% – 20 tys. zł, a pozostali 2–5 tys. zł), to 
produkty takie nabywali stosunkowo rzadko. Ponad 70% męŜczyzn przyznało, 
Ŝe dokonuje podobnych zakupów średnio raz w miesiącu, ale odpowiedzi takiej 
udzieliło tylko 6% kobiet. Ponad 33% młodych kobiet kupuje takie produkty 
rzadziej niŜ raz w roku, co piąta raz na kwartał, 25% raz na pół roku. 5% bada-
nych młodych nie kupuje produktów luksusowych, ale gdyby tylko mieli moŜ-
liwości finansowe, chętnie by to robili. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe na częstotliwość 
zakupów wpływa istotnie wiek, gdyŜ starsze osoby dokonywały zakupu pro-
duktów luksusowych rzadziej niŜ raz w roku (40%), średnio raz w roku (33%) 
oraz raz na kwartał (15%). Jednocześnie, zgodnie z przewidywaniami, najczę-
ściej zakupów dokonują respondenci z najwyŜszymi dochodami (powyŜej 20 
tys. zł – średnio raz w miesiącu – 84%, 10% – kilka razy w miesiącu; powyŜej 
10 tys. zł – 40% – raz w miesiącu, 6% częściej niŜ raz w miesiącu). Interesują-
cym wydaje się fakt, Ŝe osoby mające najniŜsze dochody w badanej grupie de-
klarowały częstotliwość zakupów raz na pół roku – 26%, raz na kwartał – 14%. 
Ponad 20% badanych z tej grupy nigdy nie kupuje produktów luksusowych.  

Postawy konsumentów determinowane są róŜnymi czynnikami. Prawie 
90% badanych wymienia wysoką jakość jako najwaŜniejszy czynnik warunku-
jący wybór produktu i jego zakup. Kobiety biorą pod uwagę opinie znajomych 
(65%), prestiŜ (52%), wysoką cenę (41%). MęŜczyźni kierują się przede 
wszystkim tradycją i historią marki (82%), reprezentowanymi wartościami 
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(68%), wysoką ceną produktu (58%), mniej istotne były opinia znajomych 
i prestiŜ. Respondenci o niŜszych dochodach podejmowali decyzje, uwzględnia-
jąc głównie jakość i cenę, a dla tych o wyŜszych dochodach waŜniejsze były 
wszystkie atrybuty wiąŜące się z marką. Osoby starsze wskazywały jako waŜ-
niejszy czynnik tradycję i historię marki i jej rozpoznawalność, a młodzi prestiŜ.  

Jak juŜ wspomniano wcześniej, definiowanie i kwalifikowanie produktów 
jako luksusowych jest względne i zaleŜy od wielu zmiennych, dlatego badanych 
mieszkańców Trójmiasta poproszono o wskazanie takich dóbr. Kobiety przypi-
sały do tej grupy samochód marki Porsche, kawior oraz ksiąŜkę z XVIII wieku. 
MęŜczyźni równieŜ na pierwszym miejscu wskazali auto, następnie kawior, ale 
na kolejnych pozycjach znalazły się drogie instrumenty muzyczne oraz wy-
cieczki do odległych miejsc (Jamajka, Mauritius). Ludzie młodzi wskazywali 
bardzo róŜne produkty. Znalazło się tutaj wiele marek ubraniowych, biŜuteria, 
sprzęt elektroniczny, ale na pierwszym miejscu niezmiennie pozostawał wyso-
kiej klasy samochód. Osoby starsze wskazywały jako wyraz luksusu samochód, 
antyki oraz kawior (z grupy produktów spoŜywczych). RóŜnice wynikające 
z wieku wskazują na zmiany wartości zachodzące wraz z wiekiem: młodzi bar-
dziej zabiegają o wizerunek, starsi zaś o wygodę i wartości niematerialne. Re-
spondenci zaprezentowali ciekawe podejście w stosunku do marki Lacoste, 
której nie wskazano jako luksusowej, mimo Ŝe produkty te nie naleŜą do tanich.  

W celu zbadania pojmowania luksusu, respondentów poproszono o wska-
zanie luksusowych marek samochodów. MęŜczyźni zaklasyfikowali do tej gru-
py Porsche, Ferrari i Bentleya (odpowiednio100, 86 i 82% głosów), natomiast 
zupełnie nie wpisał się do tej grupy Mercedes, który jednak częściej pojawia się 
na polskich drogach. Kobiety miały podobne opinie jak panowie, ale one zali-
czyły Mercedesa do aut luksusowych. W tym przypadku opinie osób starszych 
były zbliŜone do opinii młodych kobiet, gdyŜ i w tej grupie auta Mercedesa są 
rozpoznawalne i zaliczane do luksusowych. Najmniej rozpoznawalne marki to 
Bentley i Bugatti. Najbardziej prestiŜowe marki według kobiet to: Prada (96%), 
Versace (94%), Dolce & Gabbana (91%), Hugo Boss (88%), a najmniej (wśród 
wymienionych w kwestionariuszu) – Kenzo, Max Mara, Burberry. Opinie męŜ-
czyzn były podobne, przy czym panowie jako najbardziej prestiŜową markę 
uznali Hugo Boss. W tym badaniu wiek nie róŜnicował opinii badanych.  

W segmencie luksusowej biŜuterii i zegarków do najbardziej znanych zali-
czono Rolex (99%), Swarovsky (89%), W. Kruk (84%). Ponadto młodzi kon-
sumenci kwalifikują do tej grupy równieŜ takie marki, jak Cartier i Tiffany & 
Co. W większości zawaŜyły o tym głosy młodych kobiet, starsze zaś kwalifi-
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kowały markę Maurice Lacroix. Jedynie osoby starsze do marek luksusowych 
zaliczyły Zenith, która to marka nie była doceniana przez młodych. 

Badani w zaleŜności od wielkości swoich dochodów deklarowali wydawa-
nie na zakup dóbr luksusowych róŜnych kwot. PowyŜej 50% swoich dochodów 
na ten cel wydawało 20% badanych o najwyŜszych dochodach. Prawie 60% 
badanych (niezaleŜnie od dochodu) przeznacza na dobra luksusowe do 10% 
swoich dochodów. W tej grupie zdecydowanie najwięcej takich decyzji podej-
mują osoby zarabiające do 5 tys. zł (80%) oraz do 10 tys. zł (55%). 

Mimo atrakcyjności produktów luksusowych i budzenia przez nie pozytyw-
nych emocji, badani wskazywali takŜe na zagroŜenia wynikające z ich posiada-
nia. Największe obawy budziła wysoka cena (45% ogółu badanych i 65% ko-
biet). Był to równieŜ czynnik zniechęcający do zakupu dla osób młodych. Mło-
dzi męŜczyźni obawiają się oszustwa: zakupu podróbki produktu. Obawy doty-
czą równieŜ wysokich kosztów utrzymania (np. samochodu) – 18% badanych 
udzieliło takiej odpowiedzi. W tym pytaniu nie stwierdzono róŜnic wynikają-
cych z płci czy wieku ankietowanych. Wszyscy badani mieli podobne odczucia. 

Podsumowanie 

W rozwijającej się gospodarce rynkowej produkt luksusowy znajduje coraz 
większe zainteresowanie współczesnego konsumenta. Młodzi konsumenci mo-
gą sobie pozwolić na zakup produktów luksusowych, a jeŜeli nie pozwalają im 
na to środki finansowe, dąŜą do ich pozyskiwania. Powoduje to często krytykę 
młodych jako ludzi, którzy chcieliby mieć od razu wszystko – i to na najwyŜ-
szym poziomie. Czerpane z otoczenia wzorce, lansowane przez media, celebry-
tów i grupy społeczne, wyzwalają w młodych potrzebę osiągnięcia tych stan-
dardów, potrzebę prestiŜu, bycia dostrzeŜonym i postrzeganym w środowisku 
jako ludzie z klasą. Często zachowanie takie okupione jest nieprzemyślanymi 
decyzjami zakupowymi (kupowanie produktów niepotrzebnych, zbędnych), 
kupowanie na kredyt, co często kończy się brakiem moŜliwości jego spłacenia. 
Podobnych sytuacji zdarza się bardzo wiele, ale nie stanowi to Ŝadnej nauki dla 
innych konsumentów.  

Młodzi konsumenci zdecydowanie wybierają luksusowe marki zagraniczne, 
natomiast polskie nie są przez nich postrzegane jako luksusowe. ZauwaŜa się 
odmienność opinii o dobrach luksusowych ludzi młodych i starszych. Ci ostatni 
wskazują nieco inne marki, kierują się innymi przesłankami przy ich zakupie, 
ich podejście jest bardziej racjonalne niŜ (charakterystyczne dla młodszych 
konsumentów) emocjonalne.  
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Rynek produktów luksusowych w Polsce wymaga szczegółowej analizy, 
tym waŜniejszej, im bardziej rynek ten będzie się rozwijał, ewoluował i znaj-
dywał nowych odbiorców.  
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Streszczenie 

W związku z pojawieniem się nowych trendów w zachowaniach konsumentów, 
przedsiębiorstwa handlowe działające na rynku młodego konsumenta zmuszone są odpowiedzieć 
na zachodzące zmiany. Przedsiębiorstwa w komunikacji z młodymi nabywcami wykorzystują 
zwłaszcza wirtualizację konsumpcji, prosumpcję oraz trybalizm. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań przedstawiono proces decyzyjny młodego konsumenta.  

Słowa kluczowe: zachowania konsumenta, młody konsument, handel, proces decyzyjny 

Wprowadzenie 

Postępujące zmiany w zachowaniach konsumentów, będące jednocześnie 
skutkiem i czynnikiem sprawczym pojawienia się pewnych trendów, mają cha-
rakter tak głęboki, Ŝe ekonomiści mówią juŜ o „nowej konsumpcji”. Ta „nowa 
konsumpcja” oznacza nie tylko nowe przedmioty konsumpcji, nową strukturę, 
nowe formy i sposoby spoŜycia, ale i pojawianie się nowych potrzeb 
i motywów ich zaspokajania. Ta „nowość” dotyczy równieŜ spełniania przez 
konsumpcję nowych funkcji. Cz. Bywalec definiuje to zjawisko następująco: 
„za nową konsumpcję uznamy te akty i procesy konsumpcji, które charaktery-
zują się wysokim stopniem nasilenia, takich zjawisk jak ekologizacja, serwicy-

                                                 
1 izabela.sowa@ue.katowice.pl. 
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zacja, dematerializacja, indywidualizacja, homogenizacja, heterogenizacja, de-
konsumpcja, polityzacja, mediatyzacja, wirtualizacja oraz prosumpcja”2. 

Zjawisko nowej konsumpcji obserwuje się w zachowaniach wszystkich 
grup społecznych, w tym równieŜ młodzieŜy. Współczesna młodzieŜ, wycho-
wywana juŜ w warunkach ujawniania się wymienionych trendów3, jest 
w szczególnym stopniu skłonna poddawać się tym zmianom. Celem prowadzo-
nych rozwaŜań jest identyfikacja wpływu nowej konsumpcji na przebieg proce-
su decyzyjnego młodych Polaków oraz wskazanie moŜliwości dostosowania 
działań firm handlowych do zachodzących w zachowaniach konsumentów 
zmian.  

Postmodernizm jako uwarunkowanie nowej konsumpcji 

Jedną z przyczyn dokonywania się zmian w konsumpcji jest fakt, Ŝe społe-
czeństwo coraz głębiej wchodzi w erę ponowoczesności (postmodernizmu4). 
Ponowoczesna konsumpcja charakteryzuje się przede wszystkim odmasowie-
niem, rozczłonkowaniem, indywidualizacją i rosnącą szybkością zmian5. Naj-
waŜniejszym hasłem i wartością postmodernizmu jest wolność, w tym wolność 
obywatelska i wymiany informacji. Wolność ta ma charakter „wolności od”, 
poniewaŜ wielkie wartości, religie i systemy polityczne utraciły wiarygodność, 
postępowanie człowieka nie jest juŜ drogą do zdobycia wartości, które ma 
człowieka uczynić wolnym, ale jest eksponowaniem jego wolności – mówi 
„jestem wolny i mogę wszystko”. Prezentacja niezaleŜności i odrębności osobi-
stej staje się koniecznością. Prawo do wolności, w modernizmie ograniczone do 

                                                 
2 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H Beck, Warszawa 2010,  

s. 195. 
3 Charakterystyka nowych trendów w zachowaniach konsumentów została szeroko opisana 

m.in. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, model, aplikacje, Difin, Warszawa 
2005, Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. KieŜel, PWE, Warszawa 2010, 
E. Bogalska-Martin, Konsumenci epoki postnowoczesności w analizach autorów francuskich,  
w: Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998, 
Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój…, Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodaro-
wania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, J. Senda, Trendy zachowań konsumenckich 
w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych, „Handel Wewnętrzny” 1998, nr 2.  
W opracowaniu tendencje te zostaną jedynie wymienione.  

4 Pojęcia te wzajemnie się przenikają, dlatego często w literaturze są utoŜsamiane. Za: J. Mor-
bitzer, Postmodernistyczne konteksty internetu, Akademia Pedagogiczna im. KEN Kraków, 
http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/morbitz1.pdf. 

5 R. van Raaij, Konsumpcja postmodernistyczna, w: Zachowanie konsumenta. Koncepcje i ba-
dania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2001, s. 331.  
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obszaru ekonomicznego, politycznego i intelektualnego, w postmodernizmie ma 
wpływ na wszystkie płaszczyzny Ŝycia.  

Skutkiem postmodernistycznego pojmowania wolności jest mobilność – 
społeczna, przestrzenna, zawodowa, która jest cechą charakterystyczną współ-
czesnych konsumentów. Rodzi ona zainteresowanie produktami umoŜliwiają-
cymi tę mobilność: usługami turystycznymi, transportowymi, pośrednictwa 
pracy, wynajmu mieszkań (a nie ich zakupem). Jednocześnie zwiększa się zain-
teresowanie produktami o charakterze osobistym, które pozwalają uŜytkowni-
kom „czuć się u siebie” w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych. Takimi produktami 
są laptopy, tablety, przenośne odtwarzacze muzyki, ale takŜe kubki podróŜne, 
osobiste przenośne ekspresy do kawy i inne sprzęty codziennego uŜytku, któ-
rym zmniejszono gabaryty, nie ograniczając ich funkcjonalności. Rośnie takŜe 
zainteresowanie produktami, które zwiększają poczucie wolności (samochoda-
mi, zwłaszcza terenowymi, motocyklami, kuchenkami mikrofalowymi) i/lub 
podkreślają indywidualność uŜytkownika, dzięki moŜliwości ich personalizacji.  

Rezygnacja z tego, co trwałe i stabilne, ma wpływ na procesym.in. demo-
graficzne (zmniejszenie liczby zawieranych małŜeństw, rezygnację lub odkła-
danie decyzji o posiadaniu dzieci). Jednocześnie, jak zauwaŜa B. Cova,  
w postmodernizmie człowiek po wyzwoleniu się z tradycyjnych więzów (w tym 
rodzinnych) zaczyna próbować odbudowywać swoje więzi społeczne6, w wyni-
ku czego rodzi się plemienność. Współczesne plemiona tworzone są w oparciu 
o wartości pojmowane w nowy sposób, za pomocą środków komunikacji, które 
nie wymagają bezpośredniego kontaktu członków plemienia. Postmoderni-
styczne społeczeństwo stanowi dziś sieć minigrup społecznościowych, których 
członkowie podzielają poglądy, przeŜycia, emocje. Często podstawą lub warun-
kiem przynaleŜności do grupy jest uŜytkowanie jakiegoś produktu. Uczestnic-
two w takich grupach, przy jednoczesnej moŜliwości izolacji od osób, które do 
grup nie naleŜą, wzmacnia fragmentaryzację społeczeństwa. Mikrostruktury 
zastępują klasy społeczne i gwarantują lepsze zaspokajanie zróŜnicowanych 
potrzeb. Istotną rolę odgrywa w tym procesie wielokulturowość.  

Ta fragmentaryzacja społeczeństwa jest konsekwencją indywidualizmu 
i jest moŜliwa dzięki postępowi technologicznemu, pozwalającemu na unikanie 
bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi podczas zaspokajania szeroko poję-
tych potrzeb Ŝyciowych. Taka sytuacja zwiększa izolację konsumentów, jedno-

                                                 
6 B. Cova, Community and consumption. Towards a definition of the ‘linking value’ of product 

or services, „European Journal of Marketing” 1997, Vol. 31, No. 3–4, s. 297–316. 
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cześnie dając okazję do utrzymywania wirtualnego kontaktu z całym światem7. 
Wirtualizacja konsumpcji, czyli zaspokajania potrzeb za pośrednictwem elektro-
nicznych środków przekazu, wzmacnia więc jej indywidualizację, jednocześnie 
warunkując pojawianie się trybalizmu oraz sprzyjając rozwojowi prosumpcji8.  

Współcześni prosumenci to osoby, które współtworzą produkty, dzielą się 
swoimi doświadczeniami z producentem oraz innymi uŜytkownikami i dzięki 
temu wpływają na decyzje i wybory podejmowane przez innych konsumentów. 
Dzisiejsi konsumenci lubią eksponować swoje twórcze myślenie i dzielą się 
swoimi umiejętnościami, a producenci wykorzystują to w procesie produkcji  
i planowania dóbr oraz przygotowywania zindywidualizowanych komunikatów 
promocyjnych. Przyjmowanie przez nabywców postaw prosumenckich jest dla 
firm w większości przypadków korzystne, dlatego działania marketingowe 
zmierzają do aktywizowania klientów i stwarzania im warunków do realizacji 
postaw prosumenckich.  

Prosumpcja opiera się na interakcjach typu konsument–konsument (będą-
cych rezultatem chęci wspólnego rozwiązywania problemów i wzajemnej po-
mocy) lub firma–konsument (gdy organizacja angaŜuje konsumenta do kształ-
towania nabywanych przez niego produktów). W obydwu przypadkach współ-
tworzy się nowa wartość dla klienta: kreowane przez konsumentów rozwiązania 
dotyczące produktów znacznie podnoszą poziom satysfakcji z dokonanego za-
kupu. Konsumenci mogą kreować nowe rozwiązania w zakresie produktów  
i dzielić się nimi z innymi uŜytkownikami (zwłaszcza w obrębie wspólnot tema-
tycznych). Mamy wówczas do czynienia z fenomenem zbiorowej inteligencji 
(collective intelligence)9. 

Wspomniana prywatyzacja konsumpcji moŜe być rozumiana jako proces 
komercjalizacji, czyli zamiany konsumpcji publicznej w konsumpcję prywatną 
lub jako proces indywidualizacji konsumpcji10. Indywidualizm występuje rów-

                                                 
7 K. Dziewanowska, M. Skorek, Budowanie kultowych marek w oparciu o społeczność wokół 

marki, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów – 
trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 660 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 172. 

8 Termin „prosumpcja” oznaczał pierwotnie przeniesienie na konsumenta pewnych zadań do-
tychczas wykonywanych przez kogoś innego, zgodnie z zasadą „zrób to sam? Za: A. Toffler, 
Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997. 

9 K. Rupik, Prosument w procesie planowania marketingowego, w: Relacyjne aspekty zacho-
wań konsumenckich, red. E. Rudawska, J. Perenc, Zeszyty Naukowe nr 608 Problemy Zarządza-
nia, Finansów i Marketingu nr 15, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, 
s. 336–338. 

10 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce…, s. 143. 
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nolegle z kulturą plemienną (trybalizmem). Z jednej strony, ludzie chcą przez 
konsumpcję i doświadczenia podkreślić swoją wyjątkowość, swoją rolę (indy-
widualizm11). Realizacja prawa do wolności demonstrowana jest przez róŜno-
rodność zachowań, indywidualizm gustów, poglądów i sposobów manifestowa-
nia tejŜe wolności. Egzekwowanie prawa do wolności jest przyczyną rozrywa-
nia się więzi społecznych, rosnącej izolacji, anonimowości i niezaleŜności. Od-
powiedzią na to osamotnienie jest wspomniane juŜ budowanie nowych plemion 
w oparciu o inne więzi. Sposób i środki budowania nowych plemion gwarantują 
zachowanie pewnej niezaleŜności, czasami anonimowości, zwłaszcza, gdy ple-
miona tworzone są w świecie wirtualnym.  

Rosnąca tendencja w kierunku uczestniczenia w kulturze plemiennej obja-
wia się wzrastającym znaczeniem nowych społecznych więzi i poszukiwań dóbr 
i usług ułatwiających interakcje społeczne12 Konsumpcja zindywidualizowana 
i spoŜycie plemienne mogą być postrzegane jako dwie podstawy takiego same-
go kontinuum, a nie jako antagonistyczne i wzajemnie wykluczające się poję-
cia13.  

Modyfikacje przebiegu procesu decyzyjnego konsumenta w warunkach 
„nowej konsumpcji” 

Podjęcie decyzji zakupu przez konsumenta najczęściej zachodzi w kilku fa-
zach, które razem tworzą proces decyzyjny. Jego przebieg jest determinowany 
przez czynniki związane z produktem, konsumentem oraz czynniki sytuacyjne, 
czego efektem jest zróŜnicowanie stopnia zaangaŜowania konsumenta, czasu 
poświęcanego poszczególnym fazom oraz intensywności podejmowanych dzia-
łań.  

Wykorzystanie informacji w procesie decyzyjnym tradycyjnie rozpatrywa-
ne było zgodnie z koncepcją lejka: konsumenci przechodzili od świadomości 
istnienia marki (awareness) przez fazy znajomości (familiarity), refleksji (con-
sideration) do zakupu (purchase). Konsument w fazie świadomości dysponuje 
wiedzą o pewnej liczbie marek. Prowadzone rozwaŜania redukują liczbę marek, 
które w kolejnych fazach brane są pod uwagę. W ostateczności nabywca wybie-
ra jedną. Działania handlowców są najbardziej skuteczne w pierwszej fazie. 
Wprowadzanie nowej marki na etapie znajomości lub refleksji jest znacznie 

                                                 
11 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004. 
12 B. Cova, Community and consumption…, s. 297–316. 
13 A. Kacprzak-Choińska, Segmenting the Polish teenager market by sociocultural variables, 

„Journal of Customer Behaviour” 2011, Vol. 10, No. 2, s. 163. 
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trudniejsze. Koncepcja lejka nie uwzględnia lojalności, które rodzi się z satys-
fakcji za zakupu.  

Obecnie koncepcja lejka traci na aktualności, bo wykorzystujący internet 
konsument na kaŜdym etapie procesu decyzyjnego moŜe zetknąć się z nowymi 
informacjami o markach lub produktach. Współczesny konsument nie podejmu-
je juŜ decyzji liniowo – przechodząc sukcesywnie przez kolejne etapy. Dzisiaj 
konsument podejmuje decyzję spiralnie, wielokrotnie wracając do etapów, które 
juŜ raz przeszedł. Niewielkie koszty pozyskiwania informacji i zmiany decyzji 
powodują, Ŝe proces wyboru produktu moŜe się całkowicie zmienić, a do pier-
wotnego zestawu rozwaŜanych marek dołączą nowe, eliminując marki dotąd 
znane. Współcześni konsumenci coraz częściej korzystają z informacji, którą 
aktywnie zdobywają dzięki marketingowi szeptanemu (WOM marketing – word 
of mouth), public relations, informacjom znajdowanym w internecie – a nie  
z tej, która jest do nich kierowana przez marketingowców. W koncepcji „podró-
Ŝy decyzyjnej konsumenta” (the consumer decision journey) zakłada się, Ŝe 
nabywca postrzega markę lub produkt przez tzw. punkty styku (touch points) 
z firmą, jak reklama, wiadomości, informacja nieformalna oraz doświadczenie. 
Na początku nabywca rozwaŜa niezbyt liczny wyjściowy zestaw marek na pod-
stawie percepcji tych marek oraz skutków kontaktu z informacjami pozyskany-
mi w punktach styku (consider). Następnie konsument zbiera i ocenia informa-
cje, dodając lub odejmując kolejne marki – w miarę jak zmienia się jego świa-
domość dotycząca tego, czego chce i potrzebuje (evaluat). W końcu wybiera 
markę i dokonuje zakupu (buy). Oceniając zakup, buduje swoje oczekiwania 
wobec produktów, które wykorzysta w kolejnych „podróŜach decyzyjnych” 
(post-purchase) oraz informuje innych potencjalnych klientów o produkcie 
(advocate). Nabywca usatysfakcjonowany dotychczasowymi decyzjami i war-
tościami, jakie przyniósł mu zakup, nawiązuje silną relację z marką. W rezulta-
cie przy kolejnych zakupach omija etapy rozwaŜania i oceny, wykorzystując 
tzw. pętlę lojalnościową (loyalty loop)14. 

MoŜliwości oddziaływania handlu na przebieg procesu decyzyjnego kon-
sumenta 

Zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu, powodują, Ŝe handel zmuszony jest 
dostosować swoje działania do ewoluujących potrzeb nabywców. Przemiany 
zachodzą zarówno w handlu tradycyjnym, jak i e-handlu. E-handel jest narzę-

                                                 
14 D. Court, D. Elzinga, S. Mulder, O.J. Vetvik, The consumer decision journey, „The McKin-

sey Quarterly” 2009, Vol. 3, http://search.proquest.com/docview/224538362?accountid=45580. 
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dziem umoŜliwiających efektywne, dwukierunkowe komunikowanie się firmy 
z rynkiem. Marketing internetowy pozwala przedsiębiorstwu na realizaję kon-
cepcji 5C, wypełniając następujące funkcje: koordynacji wszystkich procesów 
w przedsiębiorstwie (coordination), obrotu handlowego (commerce), prezenta-
cji treści informacyjnych (content), komunikacji (communication) oraz budo-
wania wspólnoty (community)15. Ta ostatnia funkcja jest szczególnie istotna  
z punktu widzenia nowych potrzeb współczesnych konsumentów i oznacza 
tworzenie relacji zarówno między firmą a jej klientami, jak i zawiązywania się 
wspólnot pomiędzy uŜytkownikami produktu, klientami firmy usługowej itp. 
UmoŜliwianie nabywcom nawiązywania więzi z firmą i jej klientami, tworzenia 
„plemion” wokół firmy jest dziś jednym z najbardziej widocznych przejawów 
przeobraŜeń w handlu, zarówno elektronicznym, jak i tradycyjnym. Realizacja 
nowych zadań widoczna jest na kaŜdym etapie procesu decyzyjnego 
konsumenta.  

Proces decyzyjny konsumenta składa się z pięciu faz: odczucia potrzeby, 
poszukiwania moŜliwości zaspokojenia potrzeby, oceny moŜliwości, zakupu 
oraz odczuć po zakupie.  

Odczucie potrzeby jest zawsze pierwszym etapem, który uruchamia postę-
powanie decyzyjne konsumenta. Potrzeba rodzi napięcie wynikające z uświa-
domienia sobie róŜnicy między rzeczywistością a stanem poŜądanym oraz wy-
wołuje pragnienie uzyskania równowagi. Potrzeba moŜe być pobudzona przez 
wewnętrzny impuls, ale jej pojawienie się moŜe teŜ wynikać z oddziaływania 
bodźca zewnętrznego.  

Kształtowanie potrzeb konsumentów jest w większym stopniu zadaniem 
producenta niŜ handlowca. MoŜliwości handlu poszerzają się jednak znacznie, 
jeśli wykorzystywany jest e-handel. Działania firm adresowane są bowiem czę-
ściej do konkretnego konsumenta lub segmentu. Informacja, która dociera do 
potencjalnego nabywcy, jest przygotowana specjalnie dla niego na podstawie 
historii jego dotychczasowych zakupów, przeglądanych stron internetowych itp. 
E-konsumenci, spędzając w sieci wiele czasu, naraŜają się na intensywny kon-
takt z materiałami promocyjnymi. Przekaz internetowy uniemoŜliwia wpraw-
dzie wykorzystanie bodźców dotykowych lub zapachu, jednak daje szczególne 
szanse przy uświadamianiu potrzeby zakupu dóbr i usług, które zwykle nie są 
uŜywane publicznie. W przypadku takich produktów (np. bielizny, pościeli, 
materacy, myjni samochodowych lub usług sprzątania mieszkań) nie zadziała 

                                                 
15 E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 17. 
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efekt demonstracji, bo konsumenci zwykle nie wiedzą, jakich produktów uŜy-
wają ich znajomi. Wykorzystanie w tych przypadkach moŜliwości, jakie dają 
portale społecznościowe (np. upublicznienie informacji o akceptowanych mar-
kach/zdarzeniach lub o aktywnym korzystaniu z fanpages instytucji) zwiększa 
szansę na uświadomienie potrzeby u kolejnych konsumentów. Młodzi ludzie 
zawęŜają dziś sferę tabu, sferę intymną, dlatego publiczna wymiana informacji 
na temat uŜytkowanych produktów i doświadczeń z nimi związanych moŜe 
dotyczyć nawet bardzo osobistych dóbr.  

Poszukiwanie moŜliwości zaspokojenia potrzeby to faza, w której dochodzi 
do rozpoznania moŜliwych sposobów i wariantów zaspokojenia potrzeby. Kon-
sument, szukając moŜliwości zmniejszenia odczuwanego napięcia, gromadzi 
informacje na temat moŜliwych rozwiązań danego problemu (środków zaspoko-
jenia potrzeby), a następnie na temat róŜnych marek i typów produktów (wa-
riantów zaspokojenia potrzeb). Zbiera informacje w sposób zarówno uporząd-
kowany i celowy, jak i przypadkowy. 

RozwaŜając moŜliwości zaspokojenia potrzeby, konsument korzysta z wie-
lu źródeł informacji. Na tym etapie e-marketing przybliŜa doświadczenia in-
nych osób i wskazuje moŜliwości wykorzystania tych doświadczeń. Korzysta-
nie ze źródeł internetowych umoŜliwia zdobycie informacji w krótszym czasie 
oraz mniejszym kosztem niŜ w tradycyjnych mediach. 

Oprócz wchodzenia na strony internetowe sklepów, aukcji i porównywarek 
cenowych, potencjalny nabywca czyta blogi, fora internetowe, pyta znajomych. 
E-maketingowcy powinni zadbać, aby informacje o ich ofercie znalazły się na 
stronach internetowych, nawet jeśli firma nie prowadzi sprzedaŜy przez inter-
net. Na tym etapie konsument jest otwarty na odmienne moŜliwości zaspokoje-
nia potrzeby, często mu dotychczas nieznane. Identyfikacja grup potrzeb sub-
stytucyjnych lub produktów zaspokajających tę samą grupę potrzeb jest warun-
kiem zaproponowania potencjalnemu nabywcy róŜnorodnych usług lub dóbr. 
MoŜliwość rozpoznania takich potrzeb zapewnia prowadzenie badań marketin-
gowych (takŜe przez internet), a zwłaszcza wykorzystanie wirtualnej etnografii 
oraz historii odwiedzanych stron. Dla dotychczasowych klientów oraz nabyw-
ców świadomych istnienia marki/produktu wyczerpująca, stale aktualizowana 
prezentacja produktów na stronach www jest warunkiem, aby konsument 
uwzględnił markę wśród rozwaŜanych moŜliwości. Korzystanie z internetu nie 
zastępuje tradycyjnego poszukiwania informacji wśród znajomych, a często 
taką wymianę wiadomości i opinii intensyfikuje i przyspiesza.  
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Faza oceny moŜliwości wyboru polega na rozpoznaniu konkretnych cech 
róŜnych wariantów zaspokojenia potrzeby, porównaniu ich ze sobą oraz doko-
naniu ostatecznej oceny. Etap ten zakończony jest wyborem jednego z ocenia-
nych wariantów. W fazie tej konsument konfrontuje ze sobą zebrane opinie  
o sprzedawcy i o produkcie. Coraz częściej takich porównań dokonuje się  
w internecie.  

Znaczenie wykorzystywania informacji uzyskiwanej od innych uŜytkowni-
ków sieci będzie wzrastać, o czym świadczą wyniki badań przeprowadzonych 
przez Euro RSCG Sensors w 2010 roku. Internauci coraz częściej komunikują 
się z innymi osobami przez internet (49% badanych zadeklarowało, Ŝe w po-
równaniu z rokiem poprzednim spędza więcej czasu na porozumiewaniu się 
przez sieć z rodziną i znajomymi), co piąty internauta deklaruje, iŜ informacje 
z mediów społecznościowych są waŜniejsze od przekazywanych przez media 
tradycyjne. Osoby korzystające z portali społecznościowych twierdzą, Ŝe przy 
podejmowaniu decyzji zakupu polegają w największym stopniu na rekomenda-
cjach od znajomych spoza internetu (tak twierdzi 3/4 badanych), ale aŜ 46% 
korzysta z porad znajomych internetowych, a anonimowym recenzjom w inter-
necie ufa 31% badanych. Połowa ufa komentarzom na forach internetowych, 
a 60% porównywarkom cenowym. Zaledwie 10% ufa reklamom umieszczanym 
w serwisach internetowych – trzykrotniej mniej niŜ publikacjom w prasie, radiu 
i telewizji. Reklamom w tradycyjnych mediach ufa co szósty respondent16. Fakt 
intensywnego wykorzystywania wiedzy z internetu powinien skłaniać firmy do 
zapoznawania się z przekazywanymi tam informacjami. Taki monitoring, poza 
inspiracją do udoskonalania lub dywersyfikacji ofert, moŜe słuŜyć wyjaśnianiu 
wątpliwości i łagodzeniu niekorzystnych opinii.  

Faza zakupu ma róŜny przebieg w zaleŜności od tego, gdzie zakup został 
dokonany: w sklepie tradycyjnym, internetowym czy na aukcji. Czynnikiem 
róŜnicującym jest czas, jakim dysponuje konsument, presja czasu, świadomość, 
Ŝe produkt moŜe stać się niedostępny, warunki zapłaty. Kupując online nabyw-
ca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny17. To rozwią-
zanie prawne, mające chronić interes konsumenta, sprzyja takŜe sprzedawcom, 
bo – eliminując ryzyko dla konsumenta – sprzyja podejmowaniu decyzji o na-
byciu dobra „na próbę”. 

                                                 
16 Konsument w mediach społecznościowych, Euro RSCG Poland 2010, http://issuu.com/ 

eurorscgsensors/docs/konsument_w_social_media?mode=window&pageNumber=4. 
17 Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno-

ści za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, DzU nr 22, poz. 271 ze zm. 
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W przypadku zakupu dóbr w sklepach tradycyjnych na tym etapie szcze-
gólną rolę odgrywa m-marketing i wykorzystanie urządzeń mobilnych, pozwa-
lających zweryfikować podjętą decyzję tuŜ przed ostatecznym sfinalizowaniem 
zakupu.  

Kupno przez internet dokonywane jest zwykle bez moŜliwości bezpośred-
niego zapoznania się z produktem i osobistego zweryfikowania informacji po-
dawanych przez sprzedawcę. Szczególnego znaczenia nabiera więc marka 
i zaufanie do sprzedawcy. Potwierdza to model procesu podejmowania decyzji 
konsumenckich przez nastolatków CDMPA (Consumption Decision-Making 
Process of Adolescents)18. Zgodnie z tym modelem, zakup w internecie prze-
biega w następującej sekwencji: wybór marki – wybór produktu – oczekiwania 
– ocena korzyści – zaufanie do strony internetowej – zachowania.  

Dokonując wyboru marki, nabywca kieruje się tzw. stopniem świadomości 
marki (na ile sam zna markę, na ile marka jest znana i rozpoznawana w jego 
otoczeniu) oraz skojarzeniami marki. O wyborze produktu decyduje łatwość 
znalezienia/wyszukania produktu na stronie internetowej, sposób dostarczenia 
i zakres informacji, opis produktu oraz promocja. Czynniki decydujące o wybo-
rze marki są wynikiem budowania toŜsamości marki przez długi czas, natomiast 
czynniki decydujące o wyborze produktu są rezultatem bieŜących działań firmy, 
które zwykle nie generują wielkich kosztów. Przedsiębiorstwo, które nie dyspo-
nuje silną marką, moŜe próbować zdobyć klientów, zapewniając łatwy dostęp 
do właściwej informacji o produkcie, o ile jest w stanie zagwarantować to, cze-
go nabywcy oczekują: niezawodność, wygodę zakupu i uŜytkowania oraz moŜ-
liwość skorzystania z uŜytecznych informacji. 

NiezaleŜnie od sposobu zakupu, ocenie podlega sam produkt i jego cechy 
uŜytkowe, obsługa w procesie sprzedaŜy, serwis posprzedaŜowy, proces uŜyt-
kowania, subiektywne odczucia konsumenta związane z faktem posiadania 
produktu. Negatywna ocena jednego tylko elementu moŜe zadecydować o złej 
ocenie całości procesu nabywczego.  

Zgodnie z modelem CDMPA, nabywca, kupując w internecie, poszukuje 
wartości osobistych: pewności siebie, relacji z innymi osobami i poŜądanych 
emocji. Osiągnięcie tych celów skutkuje zaufaniem do strony internetowej, 
postrzeganiem jej jako wiarygodnej oraz deklarowaniem wobec niej Ŝyczliwo-
ści19. Badania Euro RSCG Sensors wskazują, Ŝe 23% polskich konsumentów 

                                                 
18 C.F. Lin, H.F. Wang, A decision-making process model of young online shoppers, „Cyber-

Psychology & Behavior” 2008, No. 6, Vol. 11, s. 759–761. 
19 Ibidem, s. 759–761. 
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dodaje markę do grona swoich znajomych, a 46% dodaje komentarze na profilu. 
NajwaŜniejszym powodem, dla którego internauci dodają markę do grona zna-
jomych, jest fakt, Ŝe darzą markę sympatią (72%) i są jej uŜytkownikami 
(57%)20. Zaufanie do strony jest warunkiem tego, by konsument włączył się do 
społeczności fanów strony lub produktu.  

Przebieg procesu decyzyjnego w rodzinach młodych konsumentów 

W celu określenia, w jaki sposób polscy konsumenci podejmują decyzje za-
kupu, przeprowadzono badania bezpośrednie. Zapytano o przebieg procesu 
zakupu dwóch produktów: komputera (laptopa, netbooka) oraz dostępu do te-
lewizji. Proces zakupu tych produktów jest złoŜony i korzystają z nich zwykle 
wszyscy członkowie rodziny, dlatego zdecydowano, Ŝe rozpoznanie dotyczyć 
będzie całego gospodarstwa domowego, a podmiotem badania będą dorastające 
dzieci – członkowie tych gospodarstw domowych. Zapytano o udział kaŜdego 
z członków rodziny w wykonywaniu 25 czynności składających się na proces 
decyzyjny21.  

Wyniki badań potwierdzają, Ŝe nawet jeśli ostateczny zakup dokonywany 
jest w tradycyjnym sklepie, to rola internetu, zwłaszcza na etapie zdobywania 
i porównywania informacji, jest olbrzymia. Korzystanie z sieci jest charaktery-
styczne przede wszystkim dla potomków, ojcowie rodzin wykorzystują ją nieco 
rzadziej22, zachowania matek są niejednoznaczne. Sytuacja ta wynika z faktu, Ŝe 
młodzieŜ jest otwartą na nowości grupą nabywców i ma warunki dokonywania 
wyborów rynkowych. W ostatnich latach wzrosło kieszonkowe młodzieŜy  
i wzrósł odsetek młodych osób je otrzymujących. Poza tym młodzieŜ pracuje, 
przede wszystkim w okresie wakacyjnym (co trzeci nastolatek), choć wiele 
osób dorabia takŜe w ciągu roku szkolnego23. 

Rodzima młodzieŜ jest grupą, w której szanse ujawnienia się nowej kon-
sumpcji, zwłaszcza zachowań związanych z wirtualizacją, są bardzo duŜe. Mło-
dzi Polacy są jedną z nacji najczęściej uŜywających telefonów komórkowych na 
świecie. Co dziewiąty młody Polak otrzymał swój pierwszy telefon, gdy miał 
nie więcej niŜ 10 lat, a 87%, gdy było w wieku 11–20 lat. 22% młodych Pola-

                                                 
20 Konsument w mediach społecznościowych… 
21 Badania przeprowadzono w 2009 roku na próbie 268 osób w wieku 18–23 lata oraz w 2010 

roku wśród 576 osób w wieku 14–19 lat. Badani byli mieszkańcami województwa śląskiego. 
Lista czynności dostępna jest w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach.  

22 Zachowania matek respondentów są niejednoznaczne, dlatego pominięto ich szczegółowy 
opis w opracowaniu.  

23 Młodzi 2011, red M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 229. 
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ków korzystało z przeglądarek internetowych, zanim skończyło 10 lat, a na-
stępne 75% zdobyło to doświadczenie w drugiej dekadzie Ŝycia. 87% ma na-
wyk uŜywania internetu w środkach masowej komunikacji (w autobusach, 
tramwajach, pociągach) i umieszczania swoich wytworów w sieci. Co trzeci 
młody Polak opublikował choć raz hasło w Wikipedii i jest to jeden z najwyŜ-
szych odsetków w świecie. Przeciętny polski nastolatek jest prawie 20 godzin 
tygodniowo online24. Takie zachowania świadczą o bardzo intensywnym wyko-
rzystaniu sieci i nowych mediów, a jednocześnie stanowią szansę dla firm wy-
korzystujących e-marketing.  

Przeprowadzone badania własne wśród śląskiej młodzieŜy pozwalają 
wnioskować, Ŝe w procesach decyzyjnych podejmowanych w rodzinach moŜna 
zaobserwować następujące prawidłowości: 
1. Zakup komputera najczęściej inicjowany jest przez dzieci, a zakup dostępu 

do telewizji przez ojców. Podobny podział ról istnieje w fazie poszukiwania 
informacji. 

2. Proces zakupu finalizowany jest najczęściej przez ojców lub obydwoje 
rodziców. 

3. Zbierając informacje, ojcowie korzystają ze źródeł osobowych i internetu, 
matki – tylko z osobowych, dzieci natomiast z internetu, pomijając opinie 
znajomych zbierane osobiście.  

4. Dzieci podejmują zadania związane z poszukiwaniem informacji, a takŜe 
przekazywaniem spostrzeŜeń dotyczących korzystania z produktu innym 
osobom.  

5. Postawy prosumenckie charakterystyczne są dla najbardziej aktywnych 
uŜytkowników produktów. 

6. Rola rodziców jest największa w fazie zakupu. W początkowych fazach 
procesu nabywczego ich rola jest mniejsza.  

7. Dzieci przeszukują internet, ale takŜe poszukują informacji o nowościach 
i stąd rodzi się u nich potrzeba posiadania produktu; moŜna zatem 
zaobserwować aktywność dzieci w fazie uświadomienia potrzeby.  

8. Wirtualizacja konsumpcji i postawy prosumenckiej są silniejsze wśród 
młodzieŜy niŜ wśród dorosłych nabywców.  
W procesie zakupu komputera najczęściej wykorzystywanym źródłem in-

formacji jest internet: w 84% gospodarstw domowych sięgano tam po informa-
cje dotyczące marki, a w 81% dotyczące modeli produktów. Z wiedzy i do-

                                                 
24 Ibidem, s. 254–256. 
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świadczenia znajomych korzystano w 2/3 gospodarstw domowych, a w skle-
pach o modele pytało 82% rodzin, a o marki 79%. Z reklamy czerpało wiedzę 
56% gospodarstw domowych.  

Zakup dostępu do telewizji wymagał większego zakresu informacji: z re-
klamy skorzystało 64% rodzin, z opiniami znajomych zaznajomiło się w trakcie 
podejmowania decyzji 77% badanych, natomiast w internecie informacji szuka-
ło 91% gospodarstw domowych. Proces zakupu dostępu do telewizji okazuje się 
być bardziej rozbudowany niŜ zakup komputera: kaŜda czynność poszczegól-
nych faz procesu decyzyjnego była wykonywana przez większy odsetek rodzin. 
Sytuacja ta moŜe wynikać z faktu, Ŝe dostęp do telewizji kupuje się rzadziej, 
a większość osób nabywających komputer ma juŜ pewną praktykę w dokony-
waniu tego typu zakupu. MoŜna zatem wyciągnąć wniosek, Ŝe na przebieg pro-
cesu decyzyjnego w mniejszym stopniu wpływa cena dobra niŜ doświadczenie 
posiadane przez kupującego.  

Zastosowana analiza czynnikowa pozwoliła wyodrębnić kilka grup zacho-
wań charakterystycznych dla procesu dokonywania zakupu. Respondenci, oce-
niając udział poszczególnych członków rodziny, wyraźnie wskazują na od-
mienne role, jakie pełnią oni sami i ich ojcowie. Rola matek jest mniej charakte-
rystyczna i trudno jest ją jednoznacznie określić.  

Wyodrębniono 3 grupy zachowań, charakteryzujące udział dorastających 
dzieci w procesie zakupu. Dla części młodych nastolatków charakterystyczne są 
zachowania związane z aktywnym zdobywaniem informacji, zarówno formalnej 
(promocje, reklama, oferta w sklepie), jak i nieformalnej (w internecie, wśród 
znajomych). Działania te podejmują „poszukiwacze informacji”. W przypadku 
zakupu dostępu do telewizji charakterystyczne jest to, Ŝe „poszukiwacze infor-
macji” skupiają się przede wszystkim na informacji formalnej. Drugą grupą 
charakterystycznych zachowań (realizowanych przez „decydentów”) są czynno-
ści związane z podejmowaniem konkretnych decyzji (o zakupie, marce, sklepie 
itd.) Trzecia grupa zachowań (którą realizują „aktywni uŜytkownicy”) to po-
dejmowanie takich czynności, jak proponowanie zakupu, przekonywanie rodzi-
ny, korzystanie z produktu oraz dzielenie się z innymi doświadczeniami z ko-
rzystania z produktu. Segment ten podejmuje więc zachowania prosumenckie. 
ZaangaŜowanie w konsumpcję łączy się więc z zaangaŜowaniem w prosumpcję.  

Ojcowie respondentów przyjmują jedną z trzech postaw: ojca – decydenta, 
który podejmuje decyzje dotyczące zakupu, ojca – poszukiwacza informacji 
i ojca dzielącego się wiedzą. Ojciec – poszukiwacz informacji uzyskuje wiedzę 
(i dzieli się nią z innymi członkami rodziny) przede wszystkim ze źródeł for-
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malnych: rozmawia ze sprzedawcami, odwiedza sklepy. Ojciec dzielący się 
wiedzą przekazuje swoje doświadczenia w rozmowach osobistych i za pośred-
nictwem internetu25. Gdy przedmiotem zakupu jest komputer, pojawiają się 
dwie pod-role ojcowskie: ojca – internauty i ojca towarzyskiego. Ojciec towa-
rzyski dzieli się informacjami ze znajomymi i od nich teŜ uzyskuje informacje 
o produkcie. Ojciec – internauta przeszukuje zasoby internetu, aby dowiedzieć 
się więcej na temat planowanego zakupu, ale takŜe dzieli się w ten sposób swo-
imi opiniami z innymi osobami i producentami sprzętu.  

Mimo Ŝe nie wszystkie segmenty poddane są bezpośrednio oddziaływaniu 
e-marketingu, istnieją moŜliwości dotarcia do kaŜdej z grup. Kontakt z klienta-
mi, którzy nie korzystają z internetu, moŜliwy jest pośrednio dzięki komunika-
cji nieformalnej: nabywcy tacy poszukują informacji nieformalnej u znajomych, 
do których e-marketing dociera bezpośrednio. Młodzi konsumenci, wymienia-
jąc informacje przez internet, nie tylko uczestniczą w decyzjach swoich rodzin, 
ale i wpływają na decyzje innych. Przejawiają takŜe częściej postawy prosu-
menckie. Przekazywanie innym swoich opinii wymaga ich przemyślenia i arty-
kulacji. Sytuacja taka bywa okazją do zastanowienia się nad swoją oceną, uświa-
domienia sobie wartości, jakie niesie korzystanie z produktu. Publiczne zakomu-
nikowanie tej opinii jest dla konsumenta, który chce uchodzić za konsekwentne-
go, wiąŜące. Moment takiej deklaracji jest często chwilą, w której konsument 
staje się orędownikiem lub wrogiem marki. Wykorzystanie e-marketingu w kaŜ-
dym etapie procesu decyzyjnego, w tym takŜe w fazie oceny zakupu, jest więc dla 
firmy szansą na zdobycie lojalności nabywcy.  

Podsumowanie  

Zmiana modelu komunikacji z jednokierunkowego (od przedsiębiorcy do 
klienta) na model dwukierunkowy wymusza na firmach intensyfikację kontak-
tów z nabywcą na kaŜdym etapie procesu decyzyjnego, z wykorzystaniem naj-
bardziej efektywnych punktów styku. Współczesny handel zmienia swoje obli-
cze: zbliŜenie producenta i nabywcy, gwarantujące konsumentowi większą in-
dywidualizację lub personifikację produktu, częściowo eliminuje handel. Po-
dobnie, wykorzystywanie informacji formalnych i nieformalnych zawartych  
w internecie ogranicza rolę handlu jako źródła informacji o ofercie. Obecnie 
w działalności handlu istotną rolę moŜe odgrywać kreowanie potrzeb oraz do-

                                                 
25 I. Sowa, Oddziaływanie interpersonalne w rodzinach młodych konsumentów w procesie do-

konywania zakupu (na przykładzie wybranych dóbr), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia 
Zarządzania Wiedzą, t. 52, PSZW, Bydgoszcz 2011. 
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starczanie informacji w odpowiednim miejscu i czasie, stwarzanie klientowi 
dogodnych moŜliwości kupowania i dokonywania wyboru, ale takŜe tworzenia 
więzi z innymi nabywcami. Sprawność funkcjonowania handlu zwiększa wyko-
rzystanie e-marketingu, który pozwala dotrzeć z informacjami właśnie w niety-
powych punktach styku, które niedostępne są dla tradycyjnego marketingu. 
Takimi punktami styku w przypadku młodych konsumentów mogą być inicjo-
wane lub tylko dyskretnie kontrolowane przez sprzedawców społeczności two-
rzone wokół marki, produktu lub sklepu. Wychodzenie naprzeciw potrzebie 
tworzenia „plemion” jest dziś najlepszym sposobem wiązania konsumenta 
z firmą. Działania takie mogą być prowadzone zarówno w świecie wirtualnym, 
jak i realnym, np. firma, wykorzystując popularną wśród młodzieŜy inicjatywę 
wymiany odzieŜy (SWAP), moŜe udostępnić swój lokal, tworząc tym samym 
nieformalną grupę przychylnych sobie klientów.  

Obecnie klienci nie zmierzają do zawęŜania wyboru aŜ do samego zakupu, 
ale wręcz rozszerzają sobie pole wyboru i zakres decyzji do rozwaŜenia przed 
samym zakupem. Proces decyzyjny zmienia się: w wyniku fragmentacji me-
diów, olbrzymiej liczby produktów i informacji, nabywcy w pierwszych fazach 
procesu decyzyjnego ograniczają liczbę marek do wyboru. Liczba ta zwiększa 
się głównie dzięki informacjom pozyskiwanym na blogach, forach dyskusyj-
nych lub portalach społecznościowych. Ta wielość ofert powoduje, Ŝe konsu-
menci w ostatnim momencie przed dokonaniem zakupu mogą zmieniać decy-
zję, tym bardziej Ŝe brak konsekwencji nie jest dziś postrzegany jako słabość. 
Handel pozostaje istotną przestrzenią umoŜliwiającą „doświadczanie” produktu 
i firmy, a wraŜenia z miejsca zakupu decydują o ostatecznym wyborze. 

Rozwój wykorzystywania informacji nieformalnych, zwłaszcza wirtual-
nych, powoduje, Ŝe firmy muszą zadbać o „ambasadorów”, którzy spontanicz-
nie rekomendują produkty lub sklepy. Polska młodzieŜ jest doskonale przygo-
towana do tego zadania. Młodzi Polacy są bardzo dobrze (i bardzo wcześnie) 
wyposaŜani w urządzenia umoŜliwiające korzystanie z internetu. Nastolatki 
niezmiernie chętnie korzystają z tego sprzętu. UmoŜliwia to kierowanie do 
młodzieŜy e-marketingu i m-marketingu, stosowanie personalizowanych prze-
kazów promocyjnych. Młodzi ludzie wykorzystują swoje mobilne urządzenia 
do poszukiwania i porównywania produktów lub miejsc konsumpcji. Sytuacja 
ta rewolucjonizuje procesy nabywcze i wykorzystanie w nich informacji. 
Skłonność do przyjmowania postaw prosumenckich, silna wirtualizacja kon-
sumpcji młodych osób i pragnienie nawiązywania kontaktów z innymi (często 
jednak z zachowaniem pełnej anonimowości) ujawnia chęć i moŜliwości wy-
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miany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Handlowcy mogą stymulować roz-
wój wymiany informacji i „zbiorowej inteligencji”, podnosząc tym samym 
funkcjonalność oferowanych produktów i sprzyjając tworzeniu nowej wartości.   
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Streszczenie 

Przedmiotem analizy w artykule są wypowiedzi nastoletnich konsumentów, którzy w wyni-
ku braku pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą samodzielnie dokonywać wszystkich 
zakupów. JednakŜe z wielu badań wynika, Ŝe mają oni bardzo duŜy wpływ na decyzje zakupowe 
swoich rodziców, znacznie chętniej oglądają reklamy, chłoną nowinki techniczne i są otwarci na 
zmiany. Zdobywają takŜe informacje na temat reklamacji na forach internetowych dla pozosta-
łych członków rodziny. Informacje zawarte w artykule są oparte na sześciu badaniach fokuso-
wych w dwóch duŜych miastach (Wrocław, Tychy) oraz w małej miejscowości (Czeszów). Bada-
nia odbywały się w szkołach podstawowych i w gimnazjach. 

Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, reklama, reklamacje, galerie handlowe 

Wprowadzenie 

Młodzi ludzie stanowią w kaŜdym społeczeństwie jego liczącą się część. 
Przez długi okres byli słabo zauwaŜani przez producentów i występowali jako 
bierni uczestnicy procesów rynkowych. Nastolatki stanowią segment bardzo 
elastyczny i wraŜliwy na działania producentów, dlatego w wielu przypadkach 
stały się rynkiem docelowym w realizacji nowych instrumentów z zakresu mar-
ketingu społecznego (causa-related)2. 

                                                 
1 j.wardzala@wns.uni.wroc.pl. 
2 M. Grzybowska-Brzezińska, Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji 

wykorzystywanych na rynku Ŝywności, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 199–208. 
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Problematyka młodzieŜy stanowi przedmiot zainteresowań nauk społecz-
nych i ekonomicznych, w ramach których formułuje się róŜne sposoby jej 
przedstawiania i akcentuje cechy charakterystyczne. A. Kłoskowska pisze, Ŝe 
„najbardziej typowe ujęcia charakteryzują ją [młodzieŜ] w sposób formalny, 
jako kategorię wieku chronologicznego, wycinek w obrębie ludzkiego Ŝycia, 
fazę biopsychicznego rozwoju”3. Wskazuje na specyfikę młodzieŜy jako kate-
gorii socjokulturowej, powstałej na gruncie uniwersalnych mechanizmów socjo-
logicznego rozwoju istoty ludzkiej4. Według Z. Melosika, pojęcie młode poko-
lenie (lub młodzieŜ) stanowi dynamiczną konstrukcję społeczną5. Zazwyczaj 
teŜ, przynajmniej w kulturze Zachodu, pojęcie to zawierało duŜy ładunek emo-
cjonalny. MłodzieŜ stanowiła z jednej strony bezcenny kapitał społeczny i na-
rodowy, a z drugiej nadzieję na lepszą przyszłość.  

W naukach społecznych zarysowały się dwa dominujące stanowiska odno-
szące się do kwestii młodzieŜy i jej roli w społeczeństwie. Według pierwszego 
(które reprezentuje Mannheim), młodzieŜ jest czynnikiem dynamizującym 
strukturę społeczną, wnoszącym do niej wartości innowacyjne, charaktery-
styczne i potrzebne społeczeństwom industrialnym. Stanowisko drugie, które 
reprezentuje Coleman, to przedstawienie młodzieŜy jako grupy pokoleniowej 
połączonej wspólnotą doświadczeń, która tworzy szczególną podkulturę nie 
stojącą jednak w zasadniczej opozycji do kultury ogólnonarodowej. 

W związku z problematyką poruszaną w artykule, waŜnym zagadnieniem 
odnoszącym się do funkcjonowania tej specyficznej kategorii społecznej, jaką 
są ludzie młodzi, jest sfera ich zachowań konsumenckich, która okazuje się 
bardzo istotna, bowiem przekształca się w potrzebę, której zaspokojenie staje 
się warunkiem samorealizacji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, Ŝe co-
raz silniej oddziałują na ludzi i ich potrzeby działania marketingowe i reklamo-
we. Zachowania rynkowe młodych z naśladowczych stały się samodzielne 
i nabrały swoistego charakteru. Pojawia się skuteczna ekspansja konsumpcjoni-
zmu, pasja do nowych technologii, dominacja motywów hedonistycznych, in-
dywidualizacja potrzeb i dąŜeń młodzieŜy, co ma źródło w uznawanych przez 
nią wartościach, stylu Ŝycia i duŜej gotowości do inwestowania we własny roz-
wój. Jeśli nie pogorszy się zasobność rodziców, młodzi konsumenci będą coraz 

                                                 
3 A. Kłoskowska, Socjologia młodzieŜy. Przegląd koncepcji, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, 

nr 2, s. 22. 
4 H.M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieŜy, Wprowadzenie, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 

1996, s. 212. 
5 Z. Melosik, MłodzieŜ a przemiany kultury współczesnej, w: MłodzieŜ wobec  niegościnnej 

przyszłości, red. R. Leppert, Wyd. DSWE, Wrocław 2005. 
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aktywniejszą grupą na rynku, zwłaszcza w zakresie usług internetowych, tele-
fonii komórkowej, edukacyjnych i związanych z zagospodarowaniem czasu 
wolnego6. 

MłodzieŜ stanowiąca specyficzną socjologicznie kategorię społeczną wyka-
zuje odmienne zachowania konsumpcyjne, które stanowią o jej świadomości 
społecznej. W analizie pod uwagę zostaną wzięte róŜne elementy kształtujące 
funkcjonowanie młodzieŜy na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, a takŜe 
w kontekście świadomości prawnej i strategii dokonywania zakupów.  

MłodzieŜowe strategie dokonywania zakupów 

Postępowanie i strategie7 nabywców na rynku nie są definiowane jedno-
znacznie. Dynamika oraz złoŜoność działań i procesów z zakresie poruszanej 
problematyki ma wpływ na kształtowanie się wielu koncepcji, wśród których 
moŜna wyróŜnić dwa podstawowe ujęcia: wąskie i szerokie. W ramach tego 
ostatniego wyróŜnia się zakupy i działania prowadzące do ich dokonania, uŜyt-
kowania produktu oraz wymianę informacji, które jednocześnie stanowią trzy 
typy działań nabywcy: zakupów, konsumpcji i komunikowania się. Podejście to 
reprezentuje F. Hansen8. Drugie ujęcie, przyjęte takŜe w opracowaniu, zawęŜa 
obszar obserwacji do procesów konsumpcji i kieruje głównie uwagę na te pro-
cesy9. Elementy o wspólnym charakterze, tworzące proces zakupowy (którego 
składowe stanowią etapy postępowania zakupowego) to: uświadomienie po-
trzeby, identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby, ocena alternatyw wybo-
ru, zakup i jego ocena10. 

Młodych ludzi łączy duŜa satysfakcja z samej czynności robienia zakupów, 
nie tylko z tego, co zostało kupione. Dla nastoletnich konsumentów „chodzenie 
po sklepach” jest pełnoprawną formą spędzania czasu wolnego, czynnością 
relaksującą i poprawiającą nastrój. 80% jest zdania, Ŝe to miłe chwile spędzone 
z rodziną lub znajomymi. Rola młodzieŜy w zakupach naturalnie zaleŜy od ich 
przedmiotu, a takŜe ceny. W kwestiach artykułów spoŜywczych, zwłaszcza tych 
z dziecięcego menu (takich jak np. napoje, słodycze, płatki śniadaniowe i jogur-

                                                 
6 A. Olejniczuk-Merta, Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 214. 
7  W niniejszym opracowaniu strategie zakupowe nastolatków będą definiowane w odniesieniu 

do postępowania nabywców na rynku. 
8 P. de Pourbaix, Proces zakupowy młodych konsumentów, w: Marketing przyszłości. Trendy. 

Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców…, s. 264. 
9 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, 

Warszawa 2000, s. 135–136. 
10 Ibidem, s. 135–136. 
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ty), młodzi przyjmują rolę konsultantów. Często pytani są przez dorosłych, jaki 
smak wybrać, która marka jest najlepsza. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi 
o odzieŜ czy obuwie. W tej kategorii młodzi konsumenci są takŜe inicjatorami 
zakupu, czy nawet jedynym decydującym o wyborze tej lub innej bluzki. Tutaj 
mieszczą się jednocześnie zakupy finansowane przez dorosłych, jak i te, za 
które płacą nastolatki ze swojego kieszonkowego. Przy produktach z „górnej 
półki”, mających duŜe znaczenie dla całej rodziny, głos dziecka jest mniej waŜ-
ny. Jednak najczęściej dorosłym zaleŜy na akceptacji ich wyboru, więc konsul-
tują się ze wszystkimi, którzy będą korzystać z nowego nabytku11. 

Opracowania i wnioski przedstawione w dalszej części artykułu zostały 
sporządzone w oparciu o badania fokusowe zrealizowane w 2012 roku w ra-
mach grantu naukowego12 i przeprowadzone wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej 
zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Ze względu na fakt, Ŝe stanowią one dodat-
kową ilustrację analiz przytoczonych w pierwszej części artykułu, nie wprowa-
dzono innych typologii (np. duŜe/małe miasto, uczniowie szkoły podstawo-
wej/młodzieŜ gimnazjalna). W całym opracowaniu odnoszono się do jednej 
kategorii – młodzieŜy. 

W tabeli 1 wyróŜnione zostały strategie zakupowe młodzieŜy w wielkich 
sklepach. Z analizy wypowiedzi respondentów wynika, Ŝe młodzieŜ gimnazjal-
na częściej wybierała opcje skrajne, np. albo wspólne zakupy z rodzicami, albo 
unikanie rodzinnych sprawunków. Dzieci ze szkół podstawowych, aby uniknąć 
nudy, prosiły rodziców o moŜliwość oddalenia się do innych sklepów (np. spor-
towych, muzycznych) – najczęściej wtedy, gdy dorośli kupowali Ŝywność 
w marketach spoŜywczych. Samodzielna wyprawa z domu do sklepów z elek-
troniką lub z ubraniami w galerii handlowej była raczej dla nich utrudniona  
z powodu zbyt młodego wieku i odległości. 

Tabela 1 

Strategie zakupowe nastolatków z rodzicami w galeriach handlowych 

Strategia 
Jak wyglądają Wasze zakupy w galeriach handlowych? – przy-

kładowe wypowiedzi respondentów 

Razem z rodzicami 
– przyjemność 

My jako cała rodzina najdłuŜej jesteśmy w sklepach sporto-
wych, bo moi rodzice duŜo sportu uprawiają, mój brat teŜ i ja. 
Jak po ubrania, to do Silesii, to tak na cały dzień, w weekend 

                                                 
11 Nastolatek jako konsument, http://www.egospodarka.pl/56775,Nastolatek-jako-konsument, 

2,39,1.html (26.04.2013). 
12 Projekt badawczy nr 2326/M/IS/12 „Młodzi konsumenci w wielkim mieście. Między eduka-

cją prawną a magią galerii handlowych”, realizowany w ramach II Konkursu na Wewnętrzne 
Projekty Badawcze na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 roku. 
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wychodzimy, tak około 15 i jesteśmy do wieczora (Zosia 11 l. 
Tychy SP) 
Tak, chciałam właśnie powiedzieć, Ŝe jeŜeli chodzi o takie za-
kupy tutaj, takie codzienne, no to tutaj w miejscowości, a jeŜeli 
jakieś większe spoŜywcze, to właśnie Trzebnica albo Wrocław. 
(Kamila 14 l. Czeszów Gimn.) 

Razem z rodzicami 
– nuda 

Rekord mojej mamy, jechaliśmy teŜ do Fashion Hausa pół dnia, 
a później do następnego sklepu i wróciliśmy o dwudziestej 
pierwszej do domu. A byliśmy od ósmej rano. Nudziło mi się 
bardzo. (Adrian 11 l. Tychy SP) 
Normalnie jedziemy do Silesia i wszystko, do kaŜdego sklepu 
po drodze musimy wejść (Bartek 14 l. Tychy SP) 

Unikanie tych 
samych działów 

Moi rodzice, jak jadą do Tesco, to ja się pytam, czy mogę iść do 
Saturna, wtedy rodzice podrzucają mnie pod Saturn i na przy-
kład po pół godzinie przychodzą, a ja sobie oglądam wtedy 
płyty i się zastanawiam, czy będzie mi ona potrzebna i czy jej 
będę słuchała i proszę rodziców aby mi dali 50 zł i kupuję tę 
płytę (Julka 12 l. Tychy SP) 

Unikanie zakupów 
z rodzicami 

Tak jak idziemy sobie sami ze znajomymi, bez mamy. Bo jak 
się z matką idzie, to ona będzie truła, Ŝe jestem 15 minut 
w sklepie, a ona sama godzinę siedzi i się zastanawia, czy wziąć 
bluzkę czarną czy białą (Zuzia14 l. Tychy Gimn.) 

Źródło: Badania zrealizowane w ramach grantu badawczego pt. „Młodzi konsumenci w wielkim 
mieście. Między edukacją prawną a magią galerii handlowych”, projekt badawczy  
nr 2326/M/IS/12 realizowany w ramach II Konkursu na Wewnętrzne Projekty Badawcze na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 roku 

Proces racjonalizacji zakupu wpływa na powstanie zamiaru zakupu, co 
przesądza o duŜym prawdopodobieństwie dokonania transakcji, a decyzja 
o zakupie stanowi kolejny etap w procesie postępowania nabywców13. Nasto-
letni respondenci, niezaleŜnie od wieku i miejsca zamieszkania, tłumaczyli to 
pojęcie na przykładach subiektywnie pojmowanej racjonalności w kontekście 
zakupów dokonywanych przez nich samych lub ich rodziców. Strategie racjo-
nalne określone w tabeli 2 sprowadzały się najczęściej do ścisłego zaplanowa-
nia listy zakupów i trzymania się celu w miejscu realizacji sprawunków. Strate-
gie nieracjonalne przedstawione polegały głównie na kupowaniu niepotrzeb-
nych produktów (na promocjach lub kiepskiej jakości, tzw. chińszczyzny). 
 
 
 
 
                                                 

13 P.de Pourbaix, Proces zakupowy…, s. 269. 
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Tabela 2 

Procesy racjonalizacji dokonywania zakupów 

Jak kupować według nastolatków? – przykładowe wypowiedzi respondentów 
Rozsądne kupowanie Nierozsądne kupowanie 

Jeśli się idzie na zakupy, to się kupuje to, 
po co się przyszło (Grzegorz 14 l. Wro-
cław Gimn.) 
Ale zacznijmy od tego, Ŝe porównuje się 
ceny, taki sam produkt, ale z innych firm 
i bierze się ten, który jest najtańszy (Ro-
bert 15 l. Wrocław Gimn.) 
Według mnie rozsądne kupowanie to jest, 
Ŝe jakaś pani sobie idzie. Planuje sobie 
zakupy, Ŝe kupi tam tylko potrzebne 
składniki na ciasto i o tu nagle widzi 
batonik za 3 zł, i to, jeszcze to i tamto 
muszę wziąć (Kuba 11 l.Wrocław SP) 
No, to jak mi się coś nie podoba, to, Ŝe 
nie kupować na siłę (Kacper 14 l. Cze-
szów Gimn.) 

Pomyśleć jak się będzie tego uŜywać, czy 
tylko na jeden raz (Kamila 14 l. Czeszów 
Gimn.) 
Na przykład, jak ktoś ma coś w domu  
i jest dobre, a idzie i kupuje, to jest wtedy 
trochę bez sensu. Kupuje się wtedy, jak 
jest to naprawdę potrzebne (Paulina 14 l. 
Czeszów Gimn.) 
Na przykład, kupowanie części do lapto-
pa. Kupi się jakiś chińskie, a moŜna prze-
cieŜ poczekać chwilę i kupić jakiś lepsze 
(Kacper 14 l. Czeszów Gimn.) 

Źródło: Ibidem. 

Stosunek młodzieŜy do reklamy 

Kampanie reklamowe i promocyjne to istotny czynnik kreujący potrzeby 
konsumentów. Czasami pomagają uświadomić własne potrzeby, czasem stwa-
rzają nowe. Młodzi ludzie najbardziej są podatni na wpływ reklamy. Działają 
często impulsywnie, pod wpływem chwili lub rówieśników. Liczne badania 
potwierdzają, Ŝe młodzi konsumenci mają róŜne potrzeby, a czynnikami róŜni-
cującymi ich zachowania są przede wszystkim: wiek, płeć, zainteresowania, 
stosunek do nauki i Ŝycia oraz pochodzenie społeczne. Mimo coraz szerszego 
uczestnictwa rynkowego, naleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dzieci i młodzieŜ 
wciąŜ są jednostkami niedojrzałymi i zmiennymi w swoich preferencjach14. 
Badania prowadzone przez A. Olejniczuk-Mertę potwierdzają, Ŝe jednym 
z najsłabszych punktów postępowania młodych klientów na rynku jest pozy-
skiwanie informacji o produktach przed zakupem15. Z badań autorki wynika, Ŝe 
młodzi konsumenci starają się zdobywać informacje, sięgając po reklamy tele-

                                                 
14 A. Oczachowska, Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców, w: Marketing przy-

szłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców…, s. 239. 
15 A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001, s. 120. 
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wizyjne i źródła osobowe, a prawie połowa wykorzystuje takŜe internet16. Pro-
wadzone przez IPSOS badania wskazują takŜe, Ŝe głównym źródłem informa-
cji, z którego korzystają młodzi nabywcy, jest reklama17. Z drugiej strony – 
z badań SMG/KRC wynika, Ŝe juŜ siedmiolatki zdają sobie sprawę, Ŝe reklama 
moŜe wprowadzać w błąd, bywa manipulacją. Wskazało na to aŜ 75% polskich 
dzieci uczestniczących w badaniu Kidspeak. Dzieci wypadają w nim znacznie 
lepiej niŜ dorośli – jedynie 25% dorosłych Polaków uznaje reklamę za swoistą 
manipulację. Tłumaczy się to tym, Ŝe wielu dorosłych wychowywało się  
w świecie bez reklamy, więc ulegają jej łatwiej niŜ dzieci18. 

Tabela 3 

Ocena reklam według respondentów 

Reklamy oceniane negatywie – przykładowe wypowiedzi respondentów 
Reklama najmniej uczciwa Reklama denerwująca 

Tam na pewno jest tak, Ŝe najpierw wrzu-
cił czystą, później brudną i później wyjął 
tą czystą (Dominik11 l.Czeszów SP) 
Albo w innej, mimo Ŝe jest to zamazane 
to i tak widać, jaka to marka (Kamila 
14 l.Czeszów Gimn.) 
Jak są te reklamy dla dorosłych w trakcie 
dnia puszczane. Nie powinno być 
reklamowane, bo dzieci teŜ to oglądają 
(Filip 11 l. Tychy SP) 
„Media Markt nie dla idiotów” – bo są 
tacy ludzie, którzy są idiotami, to dlacze-
go nie mogą wejść do sklepu? (Wiktoria 
12 l. Tychy SP) 

Według mnie niefajna jest ta reklama 
Media Markt z eksplozją na koniec 
świata, to jest takie dołujące i wkurzające 
(Natalia 11 l. Wrocław SP) 
Ja na przykład nie lubię, jak w internecie 
takie wielkie reklamy i nie ma jak ich 
zamknąć. Zamkniesz juŜ jedną i na inną 
wchodzisz, tego nie lubię (Klaudia 12 l. 
Wrocław SP) 
Daj się zaskoczyć jakością Biedronki. 
Codziennie niskie ceny (Antek 14 l. Wro-
cław Gimn.) 

Źródło: Ibidem. 

Nastolatki jako nieuczciwą oceniali najczęściej technikę wykonania spotu, 
porę emisji (reklamy produktów dla dorosłych) oraz wykorzystywanie nega-
tywnych stereotypów osób chorych lub mniejszości narodowych, co wydaje się 

                                                 
16 M. Budzanowska-Drzewiecka, Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez 

młodych konsumentów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania 
konsumentów – trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe 
nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2011, s. 449. 

17 Młody konsument – rynek towarów oferowanych dzieciom i młodzieŜy w świetle kontroli In-
spekcji Handlowej, UOKiK, Warszawa 2010, www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9169 . 

18 Badanie Kidspeak prowadzone przez SMG/KRC w 2003 r. w: Rodzice szkodzą dzieciom, za-
braniając im oglądania reklam, http://www.wprost.pl/ar/50446/Uniwersytet-reklamowy/. 
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bardzo dojrzałe. Denerwujące reklamy to najczęściej, zarówno dla gimnazjali-
stów, jak i uczniów szkół podstawowych, bardzo często powtarzane o róŜnych 
porach dnia (głównie w telewizji) spoty z mało skomplikowanym tłem muzycz-
nym oraz techniczne utrudnienia związane z „wyłączeniem” reklamy na wybra-
nej stronie w internecie. 

W tabeli 4, na podstawie wypowiedzi badanych nastolatków, podjęto próbę 
dokonania typologii ocen granic legalnego działania. W ramach analizy wypo-
wiedzi młodych osób wyodrębniono trzy rodzaje nielegalnego działania produ-
centów/sprzedawców: manipulacja rozmiarem towaru (np. downsizing), mani-
pulacja ceną towaru (np. wyŜsze ceny przy kasie), manipulacja wizualizacją 
sklepu w reklamie (w reklamie piękne kolory i czysto, w rzeczywistości szarość 
i brud). 

Tabela 4 

Ocena granic legalnego działania producentów/sprzedawców 

Rodzaj  
działania 

Które zachowania producentów/sprzedawców uwaŜasz za naduŜycie? 
– przykładowe wypowiedzi respondentów 

Manipulacja 
rozmiarem 

towaru 

Tak samo chipsy, mega paka, otwierasz, a tu połowa mniej (Zuzia 
14 l. Tychy Gimn.) 
Jak kupuję mleko to jest na paragonie napisane, Ŝe opakowanie jest 
900 ml (Mateusz 15 l. Wrocław Gimn.) 

Manipulacja 
ceną towaru 

Zazwyczaj podnoszą cenę, np. o 20%, a potem zniŜają o 15%, a jest 
później tylko napisane, Ŝe jest obniŜone o 20% (Paula 15 l. Wrocław 
Gimn.) 
Kiedyś mama przed wyjazdem, jak jechaliśmy na Chorwację, chciała 
kupić krem z filtrem i mama bierze i mówi: o, filtr pięćdziesiątkę 
kupię. Było tam chyba 12 zł napisane, kasują i wyszło Ŝe jest po 20 
złotych. Okazało się Ŝe „cenówki” były wymieszane (Julka 12 l. Ty-
chy SP) 

Manipulacja 
wizualizacją 

sklepu w 
reklamie 

Ostatnio byłam z tatą w Biedronce i tam był cały kosz pomarańczy. 
Tata mówi, weź Julia, wybierz kilka ładnych pomarańczy i jak je 
przejrzałam, to tak naprawdę ze cztery takie ładne się trafiły. Reszta 
była jakaś obita, skórka zgnita (Julia 11 l. Tychy SP) 

Źródło: Ibidem. 

Młodzi ludzie wykazali się daleko posuniętą spostrzegawczością, z ich wy-
powiedzi wynika, Ŝe często to oni zwracali uwagę spieszących się ze sprawun-
kami rodziców na nieprawidłowości. Z drugiej strony w ich opiniach zauwaŜal-
ny jest krytyczny stosunek do zastanej rzeczywistości oraz umiejętność opero-
wania skomplikowanymi terminami (np. cena bez podatku VAT). 
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Nieodłącznym elementem świata ludzi młodych, choć nie tylko, jest 
wszechobecny internet. Zarówno młodzieŜ z duŜego miasta, jak i niewielkiej 
miejscowości miała do niego dostęp, takŜe przez telefony komórkowe. Co cie-
kawe, zakupy przez internet nie zostały uznane za zagroŜenie i wielką niewia-
domą, szczególnie wśród nastolatków z małej miejscowości. Kupowanie przez 
internet pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na dojazdy do duŜego 
miasta po sprawunki. 

W przypadku oceny zakupów dokonywanych przez internet, uczniowie 
z małej miejscowości częściej wskazywali na przydatność takiego rozwiązania 
(oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy), natomiast wszyscy uczniowie do-
strzegali zagroŜenia, ale i korzyści płynące z tego typu zakupów. Internet, w 
szczególności w większych miejscowościach, był postrzegany jako skuteczne 
narzędzie do weryfikacji usług biur podróŜy (na forach internetowych), a nie-
koniecznie miejsce zakupu tych usług (tab. 5).  

Tabela 5 

Ocena zakupów dokonywanych przez internet 

 
Co myślisz na temat zakupów przez internet? 

Uczniowie szkół z duŜych miast 
Uczniowie szkół z małej miej-

scowości 

Przydatność 
rozwiązania 

Aby nie było takich właśnie pro-
blemów, np. przez internet kupując, 
pierwsze, co robię, to sprawdzam 
produkt, ale zanim na przykład coś 
kupię, to od razu sprawdzam 
wszystkie komentarze. Widzę, Ŝe 
jest np. 8 tys. pozytywnych, kilka 
tam negatywnych, tylko to jeszcze 
nie wystarcza (Antoni 15 l. Wro-
cław Gimn.) 

Ja teŜ nie, wolę pojechać do 
sklepu i przymierzyć sobie 
coś, tak samo buty, bo raz 
mam rozmiar 37, a raz 35, i raz 
mogą być za duŜe, raz za małe 
i tak właśnie lepiej jest 
(Kamila14 l Czeszów Gimn.) 

ZagroŜenia 

Wyłudzane są pieniądze, ktoś za-
płaci, a ten ktoś mu nie wyśle (Zu-
zia 14 l. Tychy Gimn.) 

No, bo zamówiłem sobie ka-
merę i kontrolery do Play-
Station, i miała być tam gratis, 
a nie było (Paulina 14 l. Cze-
szów Gimn.) 

Źródło: Ibidem. 

MoŜna zauwaŜyć teŜ pewną dozę zaufania do polskich portali aukcyjnych, 
jak Allegro, natomiast nieco mniejszą w stosunku do aukcji zagranicznych 
i mniejszych form internetowych, z pomocą których dokonywane są transakcje 
kupna-sprzedaŜy. Wydaje się, Ŝe w przypadku Allegro znaczną rolę odgrywa 
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marka wyrabiana przez lata i system ocen aukcji eliminujący nierzetelnych 
klientów. 

Reklamacje produktów wadliwych w opiniach uczniów 

Większość pojęć (tab. 7), o których wyjaśnienie zostali poproszeni młodzi 
nabywcy, została określona prawidłowo zarówno przez uczniów szkół podsta-
wowych, jak i gimnazjów. Pojęcia te zdefiniowano przede wszystkim przez 
wskazanie czynności, które są z nimi związane. 

Tabela 7 

Definiowanie pojęć związanych z zakupami 

 
Wyjaśnij, co rozumiesz pod pojęciem: 

Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie szkół średnich 

Konsument 

Konsumentami jesteśmy my 
wszyscy, bo my kupujemy (Julia 
12 l. Tychy SP) 
Osoba która kupuje (Adrian 11 l. 
Tychy SP) 

Konsument to jest osoba, która 
odbiera to wszystko, co daje mu 
ten producent (Zuzia 14 l. Tychy 
Gimn.) 

Przedsiębiorca 

Bo przedsiębiorca to ten, co 
kupuje rzeczy, które przynoszą 
mu zysk, moŜe jakieś rzeczy 
kupić, a później je droŜej 
sprzedać (Julia 12 l. Tychy SP) 

Przedsiębiorca to ten, który udo-
stępnia produkty, a konsument to 
ten, który kupuje (Kamila 14 l. 
Czeszów Gimn.) 
ZałoŜyciel firmy albo ten, co jest 
jej właścicielem (Bartek 14l. 
Tychy Gimn.) 

Paragon 

To jest jakby dowód tego, Ŝe 
zapłaciliśmy za tę rzecz i Ŝe 
kupiliśmy daną rzecz w tym 
sklepie (Julia 12 l. Tychy SP) 

To jest jak kupujemy jakieś rze-
czy, to na paragonie mamy wy-
kaz tych wszystkich sum, datę, 
godzinę i gdzie kupione (Daniel 
14 l. Tychy Gim.) 

Źródło: Ibidem. 

Paragon był opisywany przez nastolatki na dwa sposoby: jako dowód zaku-
pu i jako dokument do reklamacji. Co ciekawe, ta druga opcja była częściej 
wskazywana przez dzieci ze szkoły podstawowej niŜ z gimnazjum. Nikt nie 
wskazał, Ŝe Ŝywność mogłaby być produkowana bez konserwantów, natomiast 
wszyscy wiedzieli, Ŝe szkodzą one zdrowiu, ale są potrzebne, aby Ŝywność mia-
ła dłuŜszą trwałość. 

Podczas analiz badań z młodzieŜą szkolną wyodrębniono równieŜ strategie 
postępowania z produktami wadliwymi w rodzinach badanych nastolatków, co 
przedstawiono w tabeli 8. Wyodrębniono pięć strategii. Najpowszechniejszą 
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strategią okazała się być walka „o swoje”, ale pozasądową. Czyli systematycz-
ność działań i konsekwencja odnosiły potrzebne skutki i wymagały obecności 
osób dorosłych bądź napisania przez nich pisma o charakterze urzędowym. 
Młodzi ludzie, w wyniku braku określonych moŜliwości działania, szukali takŜe 
rozwiązań skutecznych, ale nie do końca zgodnych z prawem, np. obraŜanie na 
forach internetowych. 

Tabela 8 

Strategie postępowania z produktami wadliwymi 

Strategia 
W jaki sposób radzicie sobie w waszych rodzinach z wadliwymi 

produktami? 

Liczy się efekt 

To było w Jaworznie w Fashion House, po dwóch tygodniach, 
i powiedzieli, Ŝe mamy przyjechać. Musieliśmy ze trzy razy 
jeździć. Ale udało się (Daniel14l TychyGim.) 
Kiedyś po tygodniu kupiłam buty i moja mama oddała je do 
reklamacji, znowu się rozkleiły i następnym razem juŜ tej re-
klamacji nie przyjęli (Kamila 15l. CzeszówGim.) 

Zaprzestanie doko-
nywania zakupów 

Najlepszą karą dla niego to niekupowanie w jego sklepie, wtedy 
traci klienta. Jeśli zrobi tak jedna osoba lub dwie, to jego to nie 
zaboli. Ale jak zrobi tak 1000–2000, to przez to straci (Robert 
15l. WrocGim.) 

Poszukiwanie po-
mocy w sądzie 

Nie opłaca się iść do sądu, jeszcze jak wyjdzie na to, Ŝe to jest 
nasza wina, a nie jego to jeszcze będziemy musieli zapłacić za tę 
sprawę (Olek16l. TychyGim.) 

Bezczynność/ 
zaniechanie 

Znaczy nie reklamowałam. Znaczy nie była juŜ taka fajna 
[ksiąŜka] jak tamta, ale sobie zostawiłam. Nie chciało mi się 
[reklamować] (Kamila 14l. CzeszówGim.) 
W sumie ta osoba chyba teŜ…, kupowałam na Allegro i ta osoba 
pisała, Ŝe moŜliwa jest reklamacja, ale juŜ mi się później nie 
chciało (Kamila 15l.CzeszówGim.) 

Źródło: Ibidem. 

Dość istotną strategią, bardzo często stosowaną przez młodych ludzi jako 
protest przeciwko działaniom firm zanieczyszczających środowisko lub zatrud-
niającym dzieci w innych krajach, była strategia zaniechania zakupów w kon-
kretnym sklepie i namawianie do tego rodziny i rówieśników. 

Podsumowanie 

Fenomenem kultury konsumpcyjnej jest to, Ŝe kaŜdy moŜe zostać nabywcą 
i wypełniać swoje konsumenckie role. Jednak brak posiadania określonych dóbr 
konsumpcyjnych moŜe być powaŜną przyczyną wykluczenia młodego człowie-
ka z grupy odniesienia. Wśród starszych gimnazjalistów obserwuje się równieŜ 
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kontestację konsumpcji jako przejaw buntu, ale takŜe konieczność narzuconą 
przez daną grupę. Postawy i zachowania konsumenckie w tej kategorii wieko-
wej są silnie spolaryzowane.  

W artykule omówiono róŜnice w postrzeganiu rynku i związanych z nim 
zjawisk przez młodych ludzi zamieszkujących duŜe miasta i nastolatków za-
mieszkujących miejscowości małe. Wiedza i opinie w zakresie reklamy, rekla-
macji i zakupów była w miarę ujednolicona, zakupy przez internet były nieco 
bardziej praktyczne dla młodzieŜy z małej miejscowości, choć – z drugiej stro-
ny – wyprawa do galerii handlowej w duŜym mieście stanowiła dla niej atrak-
cję.  

Najszersza wiedza nastolatków to obszar reklamy. Z drugiej strony naleŜy 
wskazać, Ŝe wszystkie omawiane w artykule zagadnienia, odnoszone do mło-
dzieŜy, przenikają się wzajemnie i warunkują, co nie pozwala traktować po-
strzegania reklamy jako niezaleŜnego, odrębnego zjawiska.  
 

YOUNG CONSUMERS IN A BIG CITY – ADVERTISEMENT,  
COMPLAINTS AND MAGIC OF SHOPPING GALLERIES 

 
Summary 

 
The subject of the paper are speeches by teenage consumers, who in the absence of full legal 

capacity, cannot alone make all purchases. However, many studies have shown that they have a 
very large impact on the purchasing decisions of their parents, are much more likely to watch 
advertisements, absorb technical innovations and are open to change. They also acquire infor-
mation about the complaints on internet forums for other family members. The information con-
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