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WSTĘP 
 
Koniec XX i początek XXI wieku to okres wielu zmian oraz powstawania 

nowych zjawisk w gospodarce europejskiej i światowej. NaleŜą do nich m.in. 
rozwój procesów gospodarczych, intensyfikacja obrotów towarowych zarówno 
między poszczególnymi krajami, jak i kontynentami, przyspieszenie tempa 
wdraŜania osiągnięć nauki i techniki do działalności gospodarczej, zaś dla Pol-
ski przede wszystkim dostosowanie wielu dziedzin gospodarki do wymogów 
Unii Europejskiej, stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów 
na rynku europejskim. Są to przyczyny istotnych zmian w sposobie postrzega-
nia konkurencyjnego otoczenia. W warunkach współczesnych przemian zacho-
dzących w gospodarce światowej i gospodarkach narodowych naleŜy mieć 
opracowaną strategię konkurencji i konsekwentnie ją realizować, działać zgod-
nie z planem, uwzględniać nowe trendy zachodzące w otoczeniu, realizować 
nowe pomysły przy wykorzystaniu nowych technologii oraz rozwiązań z zakre-
su zarządzania i marketingu. NaleŜy teŜ stale badać i analizować zarówno oto-
czenie, jak i własne działania. 

Celem publikacji jest przybliŜenie problematyki zarządzania i marketingu 
ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności i współpracy, znaczenia 
personelu i relacji w organizacjach oraz roli badań i analiz marketingowych, 
ukierunkowanych na zmiany zachodzące w konkurencyjnym otoczeniu. Konse-
kwencją tak postawionego celu jest struktura niniejszego zeszytu, składająca się 
z trzech części: 

1. Problemy zarządzania i marketingu w konkurencyjnym otoczeniu 
2. Rola personelu i kreowania relacji w podmiotach rynkowych  
3. Znaczenie badań marketingowych i analiz rynku w konkurencyjnym 

otoczeniu. 
Autorzy publikacji ujmują omawiane zagadnienia bardzo róŜnorodnie, 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. Ich publikacje stanowią indywi-
dualne i wielowątkowe podejście do poruszanej problematyki. 

Redaktorzy składają podziękowanie wszystkim Autorom artykułów za pod-
jęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych wzbogaca-
jących wiedzę w zakresie szeroko rozumianego marketingu przyszłości. 

GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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BRAND OF THE INVESTMENT FUND COMPANIES  
AND RISK OF AN INVESTMENT AT A CAPITAL MARKET 

FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR 
 
 
 
Summary 

Individual investors differ from each other in many aspects. Some of them treat investments 
in shares of stock as the way to diversify their budget surpluses and other ones as full-time job, 
which should cover their cost of living. For some investors, investment horizon refers to a period 
of a few or more than ten months, others invest for a time perspective of more than ten years or 
even a few dozen years. Despite many differences, it is common for all investors to try achieving 
as high rate of return as possible, and at the same time, to protect invested capital in the best 
possible manner. One of the methods, which ensure achieving such goal, i.e. diversification of the 
portfolio of investments, is compliant with Markowitz theory. The investor may diversify his 
investment portfolio by himself by buying suitably selected, diversified assets, or he may buy 
participation units of investment funds, which operations are based on investment diversification. 
The most often, the investor selects a particular fund based on perceived brand, which is mainly 
identified by historical results achieved by the fund. This article refers to problems related to risk 
of investments at a capital market and it presents results associated with an attempt to reduce it by 
purchasing participation units or portfolio of participation units of the investment funds. 

Keywords: individual investor, risk, portfolio analysis, mutual fund 

Introduction 

Uncertainty and risk are the elements, which are inseparably connected with 
investment operations at the capital market. According to K. Jajuga, each in-
vestment means resigning from current consumption for the future and uncer-

                                                 
1 rafal.czyzycki@wzieu.pl. 
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tain benefits.2 Risk of investing at the capital market is mainly associated with 
duration of investments, which are medium- and long-term.3 There is tiny, but 
significant difference between expressions “uncertainty” and “risk”. Uncertainty 
is of subjective nature and it mainly depends on individual characteristic of  
a human. Due to subjective nature, it is an immeasurable phenomenon. Risk 
means potential variability of events, and possible variants of development of  
a given scenario are known as well as chances of their occurrence, then risk is 
objective and measurable.4 It is always associated with uncertainty, however, it 
cannot be said that uncertainty is related to risk. Uncertainty itself may result 
from our lack of knowledge about a phenomenon.5 While source of uncertainty 
includes complexity, vagueness and discontinuity of social and economic phe-
nomena, source of risk includes people, who make decisions.6 As J. Pfeffer said, 
“risk is combination of gambling and it is measured by probability; uncertainty 
is measured by the level of confidence. Risk is state of the world; uncertainty is 
state of mind”.7 T. Gruszecki differentiates uncertainty and risk in other way, by 
stating that in case of risk we know possible number of future scenarios of  
a given event, however, we do not know probability of occurrence of each of 
them, but uncertainty is a state, when we are not familiar with possible scenari-
os and we do not know probability they may occur.8 H. Bőschgen identifies risk 
with a suitable decisive situation, when on the one hand, there is uncertainty 
about future events and development of decisive situation, and on the other 
hand, a person, who makes this decision, has subjective information regarding 
probability distribution in development of this situation in future.9 Risk, Uncer-
tainty and Profit by F.H. Knight is a classic publication in terms of differentia-
tion between uncertainty and risk and it indicates that risk relates to future 

                                                 
2 K. Jajuga, Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007, p. 65. 
3 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010,  

p. 94. 
4 A. Wawiernia, I. Jonek-Kowalska, Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finan-

sowego, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, p. 75; C.A. Williams Jr, M.L. Smith, P.C. Young, 
Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, pp. 29, 35. 

5 K. Kuziak, Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, Wyd. Uniwersyte-
tu Ekonomicznego, Wrocław 2011, p. 16. 

6 T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk 
2001, p. 22. 

7 J. Pfeffer, Insurance and economic theory, Irving Inc. Homewood, Illinois 1956, p. 42, accor-
ding to: E. Ostrowska, Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 1999, p. 23. 

8 T. Gruszecki, Teoria pieniądza i polityka pienięŜna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, 
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004, p. 57. 

9 H. Bőschgen, Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997, t. II, p. 189. 
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events, which probability of occurrence may be estimated with statistical meth-
ods, but uncertainty is immeasurable.10 Risk is ambiguous and complex con-
cept, which leads to analyzing its various aspects. Risk at financial markets 
means opportunity to make profit at a price of possibility to incur loss. Risk 
results from volatility, which means uncertainty in terms of rate of return, which 
may deviate (up or down) from its expected (the most probable) level.11 Main 
source of risk at financial markets refers to uncertainty of information. At the 
moment of decision-making, an investor does not have complete set of neces-
sary information, i.e., there is uncertainty in terms of the level of rate of return 
in the future. Sources of uncertainty associated with investment decisions may 
be of an external nature (it may relate to environment where the companies 
operate) and an internal nature (related to decisions made by the management 
boards of the companies)12. 

Risk measurement 

From statistical point of view, risk and its measurement depend on statisti-
cal model and they are defined by probability distribution of values, which de-
scribe this risk.13 Depending on the fact, whether these models of risk measure-
ment consider risk factors or not, risk may be treated, as either measure for vol-
atility of rates of return, or as measure for sensitivity to risk factors.14 If the risk 
is perceived as volatility (fluctuation) of rates of return, then only measurement 
of the changes in rates of return is performed, without analysis of factors caus-
ing these changes. Within this area, measures are used, which establish value of 
risk based on distribution of rates of return. Interpreting the risk as sensitivity to 
factors causing it, degree of volatility of rates of return is evaluated as a result 
of action of a suitable factor. Within this area, some regression functions are 
used, which describe dependence of rates of return on shares of stock on values 
of adequate risk factors.15 

                                                 
10 F.H. Knight, Risk, uncentainty and profit, Reprinted 2002 by Beard Books, Washington, 

D.C. 
11 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, p. 49. 
12 W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002, 

p. 52. 
13 W. Szkutnik, Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem badacza i decydenta. 

Wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, Wyd. Akademii Ekonomicz-
nej, Katowice 2010, p. 28. 

14 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 181. 
15 Ibidem, p. 181−185. 
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Risk measurement as variability of rates of return includes measures for 
variability, quantiles of distribution and measures based on value of cumulative 
distribution function16. Measures of variability are methods of risk measure-
ment, which have been used for the longest time. Their use is based on assump-
tion that the higher variability of rate of return, the higher the risk that its level 
would be different from an expected level. Among measures of risk, the follow-
ing are used in classic approach: variance of rate of return, standard deviation of 
rate of return, semivariance of rate of return and semi standard deviation of rate 
of return. Variance of rate of return (σ2) is weighted average of squared differ-
ences between possible execution of rate of return (r i) and its expected value 
(E(ri)), but weights include probabilities (pi) of execution of a given rate of re-
turn, i.e.: 

�� � ∑ ����� 	 
��������� . 
Variance may be expressed only as non-negative value, but the higher its 

value, the higher risk is associated with a given share of stock. Based on estab-
lished variance, the level of standard deviation may be established, which is 
square root of variance, i.e. 

� � √�� � �∑ ����� 	 
��������� . 

Standard deviation is determined mainly due to potentially easy interpreta-
tion, as opposed to variance. Its properties are the same as the ones for variance. 

Semivariance and semi standard deviation occur, when the risk is treated as 
negative phenomenon. In such case, the area of interest includes only negative 
deviations of rates of return form an expected values, which means that 
semivariance is defined as follows: 

��� � ∑ ������ 	 
�����_����� , 
and semi standard deviation as: 

�� � √�� � �∑ ������ 	 
�����_����� . 

Reduction of an investment risk through diversification of the portfolio 
comprising shares of stock 

Diversification proposed by Markowitz, which includes increasing number 
of shares of stock in the portfolio, is the way to reduce an investment risk at the 
capital market. Increased number of shares included in the portfolio allows re-
ducing share of variance of the respective shares of stock in the total risk for the 
whole portfolio to zero. The lowest possible risk of the whole portfolio cannot 

                                                 
16 Ibidem, p. 184. 
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be lower than covariance, which share in total risk cannot be lowered. On the 
other hand, the risk of the portfolio comprising more than one share of stock is 
never higher than the risk associated with the most risky share of stock included 
in such portfolio.17 While creating portfolio theory, Markowitz defined the risk 
related to a given portfolio as a sum of variances of the respective financial 
instruments and values of covariance between them. For the portfolio compris-
ing n financial instruments, variance of the portfolio is calculated in accordance 
with the following formula: 

������ � � �������� � 2 � � ����� !���, ���
�

���
�#�

�

���

�

���

� � � ����� !��� , ���
�

���

�

���
 

where: 
rik – k rate of return on i instrument, 
pk – probability to achieve k rate of return on i instrument, 
rjk – k rate of return on j instrument, 
pkj – probability to achieve k rate of return on i and j instruments, 

Risk of the portfolio defined with the formula above indicates that it de-
pends not only on risk of individual financial instruments, but also on interrela-
tions among rates of return of the respective instruments. It means that despite 
the use of vertical diversification (i.e., classically interpreted diversification, 
which includes moving towards reduction of the risk of the portfolio of assets 
through increasing their number in the portfolio) and horizontal diversification 
(which means an investment in various securities of the same type), also parallel 
diversification should be considered while creating investment portfolios 
(which means including alternative assets in the investment portfolio).18 Due to 
the fact that investors differ from each other with place of residence, wealth, 
professional position etc., which means that they are in different position, this 
position determines preferred investment portfolio. The investment portfolio 
also depends on an individual attitude to risk, or current and future gratifica-
tions, i.e. on preference of the investors. They select various portfolios of in-

                                                 
17 W. Tarczyński, Fundamentalny portfel..., p. 72−76. 
18 U. Gierałtowska, Dywersyfikacja równoległa oparta na instrumentach alternatywnych na 

rynku polskim, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wrocław 2011, p. 99−100. 
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vestments also due to differences in perception of the future19. Portfolio theory 
by Markowitz is based not only on statistics and probability theory, but also on 
theory of financial economics. Within the scope of financial economics, it uses 
assumption related to the utility function and an indifference curve. The utility 
function presents value of all possible selections, which may be executed by an 
individual, where higher value corresponds to higher utility. Considering given 
limitations, an individual makes such selection, which maximizes his utility. In 
case of portfolio theory, it is assumed that among various combinations of ex-
pected rates of return and risk, the investor makes such selection where higher 
level of expected rate of return always corresponds to higher level of risk. 
Higher level of rate of return increases the level of utility of the portfolio for the 
investor, but higher level of risk leads to lowering utility of such portfolio. It 
means that investors are able to obtain various utilities for various combinations 
of rates of return and risk. According to assumptions of behavioral finances, 
investors prefer risk aversion, while making financial decisions. It means that 
among various possible combinations of the investments providing the same 
expected rate of return, they prefer the ones, which relate to lower risk. Alterna-
tively, at accepted level of a given risk, they will select such an investment port-
folio, which maximizes an expected rate of return. Among all investments creat-
ing the effective portfolio20, an optimal portfolio is the one, which is the most 
preferred by the investor.   

Effective portfolios at Polish capital market 

In case of attempt to build a portfolio comprising “r” instruments, it is nec-
essary to estimate “r” expected rates of return on these instruments, “r” vari-

ances on these rates of return, and in addition, $�
2% covariance values should be 

determined between the respective assets. If share of the respective instruments 
in the portfolios change by “s”, i.e. each asset may be divided into 

& � '(� � 1 parts, then number of investment portfolios, which may be created 
is: 

                                                 
19 W.F. Sharpe, Investors and markets. Portfolio choices, asset prices, and investment advice, 

Princeton University Press 2007, p. 11. 
20 According to an assumption of the portfolio theory by Markowitz, effective investment port-

folios include such portfolios comprising the respective assets, which provide maximum expected 
rate of return at each level of risk. 
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It means that in case of building the portfolio comprising only 20 shares of 
stock of the companies included in WIG2021 index, while assuming that their 
share in the portfolio will be a multiple of 10%, it is possible to construct 

* � �11 � 20 	 2�!
�11 	 1�! · �20 	 1�! � 20030010 

various investment portfolios, previously establishing only 20 values of ex-
pected rates of return, 20 variances of rates of return and 190 covariances be-
tween rates of return on assets included in the respective portfolios. Some limi-
tation in calculation process related to necessity of estimation of covariance 
value was proposed in the late 1950’s by Markowitz himself.22 

Set of all portfolios obtained as a result of using aforementioned assump-
tions, by developed average daily rates of return and risk described with stand-
ard deviation of daily rates of return, is presented in figure 1. 

For 200300010 obtained investment portfolios, in 8202261 cases, the port-
folios provided positive daily rate of return, but maximum daily rate of return 
was at the level of 0.2089% (portfolio comprising only shares of stock of 
BZWBK) and minimum was “-0.1981%” (for the portfolio of shares of stock of 
JSW). Risk was measured with standard deviation ranged from 0.9972% to 
2.7117%, and mean value was 1.2927%, and only in case of three portfolios, the 
result was below 1%. Effective portfolios mean all, which are located near 
breakeven point, i.e. the ones, which create “upper” edge of the area of obtained 
portfolios.  Characteristics of selected portfolios are presented in the table 1. 

                                                 
21 In further part of the article, only analyses of for the companies included in WIG20 index on 

31.XII.2013 were performed, while considering daily rates of return within the period of 1.I.2013-
31.XII.2013. 

22 Assuming occurrence of linear relationship between the rate of return on securities and rate 
of return on the stock exchange index, the following models may be obtained for any two securi-
ties: �4 � 5� � 5�6 � 7,  oraz �9 � :� � :�6 � !, where ra, rb are rates of return on securities (a) 
and securities (b), A1,A2,B1,B2 are constant values (structural parameters of the models), I is  
a value of stock exchange index, u and v are random components of the models. Assuming that 
random components are independent from each other (cov(u,v)=0 ) and they are random compo-
nents with expected value equal to zero (E(u)=0, E(v)=0), and that value of the index is not af-
fected by random components ( cov(I,u)=0, cov(I,v)=0 ), covariance between rates of return on 
shares of stock (a) and (b) may be presented as follows: � !��4, �9� � 5�:����6�. See:  
H.M. Markowitz, Porfolio selection efficient diversification of investments, John Wiley & Sohn, 
Inc., New York, Chapman & Hall, Limited, London 1959, p. 100. 
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Fig. 1. Portfolio of shares of stock included in WIG20 index by income and risk 

Source: own elaboration. 

Table 1 

Numerical characteristics of selected portfolios 

Mean daily rate  
of return in % 

Risk  
in % 

Content of the portfolio23 

0.0127 0.9972 0,1:0,2:0:0,1:0:0:0:0:0:0:0:0,1:0,1:0:0:0:0,2:0,1:0:0,1 

0.0140 0.9993 0,1:0,2:0:0,1:0:0:0:0:0:0:0:0,1:0,1:0:0:0:0,3:0:0:0,1 

0.0115 0.9997 0,1:0,2:0:0,1:0:0:0:0:0:0:0:0,1:0,1:0:0,1:0:0,2:0:0:0,1 

0.2012 1.6594 0:0:0,5:0:0:0:0:0:0:0:0,5:0:0:0:0:0:0:0:0:0 

0.2027 1.6573 0:0:0,6:0:0:0:0:0:0:0:0,4:0:0:0:0:0:0:0:0:0 

0.2043 1.6809 0:0:0,7:0:0:0:0:0:0:0:0,3:0:0:0:0:0:0:0:0:0 

0.2058 1.7292 0:0:0,8:0:0:0:0:0:0:0:0,2:0:0:0:0:0:0:0:0:0 

                                                 
23 The respective numerical values present share in the following securities (values of means 

[%] and standard deviations [%] for daily rates of return in 2013 are provided in the brackets): 
Assecopoland (0,023;1,8247), Bogdanka (-0,0168;1,7140), BZWBK (0,2089;1,8914), 
Eurocash(0,0681;2,5513), GTC (-0,0896;2,2594), Handlowy (0,0509;2,1961), JSW  
(-0,1981;2,2723), Kernel (-0,1981;2,5884), KGHM (-0,1709;2,0753), Lotos (-0,0406;2,0064), 
Mbank (0,1935;2,0195), OrangePL (-0,0490;2,7117), PeKaO (0,0404;1,5655), PGE  
(-0,0260;1,9626), PGNIG (0,0119;1,8207), PKN Orlen (-0,0577;1,9274), PKO BP 
(0,0364;1,3850), PZU (0,0234;1,5806), Syntos (0,0325;2,3657), Tauronpe (-0,0176;1,7876). 
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0.2073 1.8002 0:0:0,9:0:0:0:0:0:0:0:0,1:0:0:0:0:0:0:0:0:0 

0.2089 1.8914 0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 

-0.0490 2.7117 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0 

-0.1981 2.2723 0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 

Source: own elaboration. 

Three first portfolios include portfolios characterized by the lowest value of 
standard deviation, i.e. the lowest risk. The next 6 portfolios include all portfo-
lios, which provided mean daily rate of return at the level above 0.2%, the tenth 
portfolio characterized by the highest level of the risk, and the last one is the 
portfolio, which would provide the highest loss in 2013. 

Investment fund companies, as the way to reduce an investment risk for 
individual investors  

While making investment decisions, some individual investors trust only 
and exclusively in analyses, which they perform by themselves, but other inves-
tors would be willing to trust recommendations issued by persons or institutions 
professionally associated with capital market.24 Persons, who make their in-
vestment decisions based on suggestions of other entities, may do it based on 
public information, which acts as recommendations free of charge, hoping that 
not all information provided in these opinions have already been discounted by 
the market, or they “buy” priority for access to such information. Purchase of 
such information may be of direct nature, when an individual investor pays for 
recommendations, but he makes final decision of using this information for his 
own, or it may be of indirect nature, when the investor buys such information 
by purchasing participation units or certificates of a certain investment fund. 
Purchasing participation units of an investment fund allows individual investors 
to save not only time related to making selection and purchasing suitable shares 
of stock, but fist of all, it provides opportunity for quick diversification of his 
investment portfolio, without necessity to buy shares of stock of the respective 
companies. It is especially important for small investors, who do not have suffi-
cient financial resources to make diversification of his portfolio in an appropri-

                                                 
24 Results of the studies related to quality of provided securities recommendations at Polish 

capital market, may be found, i.a. at: R. CzyŜycki, Marka instytucji finansowych a jakość 
udzielanych rekomendacji giełdowych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe  
nr 776, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 31, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2013, pp. 155−166. 
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ate manner. On the other hand, it requires some confidence in managing capa-
bilities of persons, who manage these funds and in correctness of decisions they 
make. Some investors, who acquire participation units in an investment funds, 
monitor results achieved by the respective funds on regular basis and systemati-
cally move their assets among these funds, while other investors are more pas-
sive and they believe over longer time, that choice they made was correct. 
While selecting an investment fund, individual investors may consider only 
results achieved in past, or they may consider their preferences related to in-
vestment strategy used by the fund (choice of the funds acquiring shares of 
stock quoted at domestic or international market, coming from a broad market 
or form a specific industry, growth based funds or dividend based funds etc.). 
Currently, 163 funds are operating in Poland, which invest in shares of stock.25 
Assuming that investors would consider historical rates of return in 2012, while 
purchasing participation units in the respective funds at the beginning 2013, 
then the best twenty funds (number of shares of stock assumed for the purpose 
of portfolio analysis was equal to number of shares of stock included in WIG20 
index) investing at Polish capital market included (in the brackets, mean daily 
rates of return were provided together with standard deviation [in %]): 
QUERCUS lev (0,1710;0,2081), Pioneer Dynamicznych Spółek (0,1353;0,0866), 
Arka PrestiŜ Akcji Polskich (0,1128;0,0943), Quercus Agresywny (0,1024;0,07), 
Skarbiec–Akcja (0,0958;0,0933), PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 
(0,0958;0,0566), Noble Fundusz Akcji (0,0943;0,0762), BNP Paribas Akcji 
(0,0920;0,0728), Investor Top 25 Małych Spółek (0,0916;0,0671), Credit 
Agricole Akcyjny (0,0915;0,0755), KBC Subfundusz Akcyjny (0,0899;0,0866), 
Aviva Investors Polskich Akcji (0,0872;0,0686), KBC Portfel Akcji Średnich 
Spółek (0,0859;0,0812), Investor Akcji (0,0850;0,0775), Pioneer Akcji Aktywna 
Selekcja (0,0850;0,0883), PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (0,0848;0,0663), 
Millennium Akcji (0,0826;0,0787), Arka BZ WBK Akcji (0,0825;0,0794), KBC 
Akcji Małych i Średnich Spółek (0,0821;0,0656) and Arka PrestiŜ Akcji Polskich 
(0,0813;0,0762). Table 2 presents results, which an investor would have ex-
pected in 2013 by investing only in one selected fund, but figure 2 presents 
graphical portfolios, which would be obtained conducting diversification of the 
investment in the respective funds (making the same assumptions, as in building 
portfolio of shares of stock). 

 

                                                 
25 Based on: http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/fundusze/?aktywny=1 (1.03.2014). 
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Table 2 

Performance of selected investment funds in 2013 

No. Fund 
Mean daily 

rate of return 
(%) 

Risk (standard devia-
tion) in % 

1 QUERCUS lev –0.0413 2.2100 

2 Pioneer Dynamicznych Spółek 0.1037 0.7693 

3 Arka PrestiŜ Akcji Polskich  –0.0415 1.1033 

4 Quercus Agresywny 0.0764 0.6846 

5 Skarbiec-Akcja 0.0237 0.9631 

6 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 0.1069 0.5554 

7 Noble Fundusz Akcji 0.0355 0.8044 

8 BNP Paribas Akcji 0.0301 0.8574 

9 Investor Top 25 Małych Spółek 0.1429 0.6204 

10 Credit Agricole Akcyjny 0.0467 0.8119 

11 KBC Subfundusz Akcyjny 0.0399 0.9056 

12 Aviva Investors Polskich Akcji 0.0641 0.7347 

13 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 0.1032 0.8950 

14 Investor Akcji  0.0857 0.6760 

15 Pioneer Akcji Aktywna Selekcja 0.0522 0.8469 

16 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 0.1203 0.7517 

17 Millennium Akcji  0.0326 0.7795 

18 Arka BZ WBK Akcji 0.0097 0.8428 

19 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 0.1290 0.8266 

20 Arka PrestiŜ Akcji Polskich 0.0660 0.8314 

Source: own elaboration. 

Probability of obtaining negative rate of return by an individual investor, 
who has invested only in one out of twenty analyzed investment funds, is 10% 
(assuming that selection of such investment fund would be finally made at ran-
dom). In case of using portfolio approach, this probability is reduced to 0.18% 
(for 20030010 portfolios, only in case of 35833 of them negative rate of return 
was recorded). Maximum rate of return, which amount to 0.1429%, would be 
possible in case of portfolio, which would include only participation units in 
Investor Top 25 Małych Spółek fund, but it would be possible to achieve at 
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least such rate of return in case 3825 previously discussed portfolios comprising 
shares of stock. 

 
Fig. 2. Portfolios of the funds by income and risk  

Source: own elaboration. 

On the other hand, significant reduction of risk for individual investors un-
doubtedly support an investment strategy based on building portfolio of partici-
pation units in investment funds. In case of previously discussed portfolio com-
prising in shares of stock, minimum risk measured with standard deviation was 
0.9972%, but in case of building portfolio of participation units of investment 
funds, even lower risk was achieved in 18294183 cases, i.e. in more than 
91.33%. At the same time, 2592 portfolios comprising shares of stock and only 
20 portfolios of the funds revealed standard deviation of daily rate of return at 
the level, which exceeded 2%. 

Conclusion 

Conducted studies confirm opinion that the risk related to investments at 
capital market may be significantly reduced by diversification in the portfolio of 
assets. In case of individual investors, who do not have too much time, willing-
ness and knowledge to perform their own analysis of the respective assets and 
to select suitable instruments for their portfolio by themselves, purchasing par-
ticipation units in investment funds operating at the capital market may turn out 
to be a perfect investment strategy. Such strategy ensures a significant reduction 



Brand of the investment fund companies and risk… 21 

in investment risk comparing to independently created portfolios based on 
shares of stock included in WIG20 index. Considering the fact that in case of 
selecting companies of the broad market while building an investment portfolio, 
it is possible to limit the risk of the portfolio at least to the level, which is of-
fered by investment funds, but it should be emphasized that there are two corre-
sponding problems for individual investors: conducting necessary analyses are 
time- and labor-consuming and there are problems with liquidity of securities of 
some companies. However, an investor, who invests in the investment funds, 
should be aware that possible repeatability of historical results obtained by the 
funds is limited. It means that making a decision regarding selection of the fund 
based on past results may also be risky, and QUERCUS lev fund, which was the 
best in 2012 and incurred loss in 2013, would be the best example. For this rea-
son, in case of investing at capital market using investment funds, the best pos-
sible approach for the investors is to build a portfolio of funds. 
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MARKA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH A RYZY-
KO INWESTYCJI NA RYNKU KAPITAŁOWYM DLA INWESTORA 

INDYWIDUALNEGO 
 

Streszczenie 
 

Inwestorzy indywidualni róŜnią się pod wieloma względami. Niektórzy traktują inwestycje 
giełdowe jako sposób na dywersyfikację swoich nadwyŜek finansowych, inni jako pełnowymia-
rową pracę, która powinna zapewnić im bieŜące utrzymanie. Dla części inwestorów perspektywą 
inwestowania jest okres kilku–kilkunastu miesięcy, inni mają perspektywę czasową kilkunastu 
czy kilkadziesięciu lat. Mimo wielu róŜnic cechą wspólną wszystkich inwestorów jest dąŜenie do 
osiągnięcia jak najwyŜszej stopy zwrotu przy jednoczesnym dąŜeniu do jak najlepszej ochrony 
zainwestowanego kapitału. Jedną z metod zapewniających osiągnięcie tak zdefiniowanego celu 
jest dywersyfikacja portfela inwestycji zgodna z teorią Markowitza. Dywersyfikacji inwestycji 
inwestor moŜe dokonać albo samodzielnie kupując odpowiednio dobrane róŜne aktywa, albo 
poprzez zakup udziałów w funduszach inwestycyjnych, które swoją działalność opierają na zasa-
dzie rozproszenia inwestycji. Wyboru określonego funduszu inwestor dokonuje najczęściej  
w oparciu o postrzeganą markę, przede wszystkim utoŜsamianą z historycznie osiągniętymi przez 
fundusz wynikami. W artykule przybliŜono problematykę ryzyka inwestycji na rynku kapitało-
wym oraz przedstawiono wyniki związane z próbą jego ograniczenia przez zakup udziału lub 
portfela udziałów w funduszach inwestycyjnych. 

Słowa kluczowe: indywidualny inwestor, ryzyko, analiza portfelowa, fundusz 
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ВЫБРАННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫМИ РИСКАМИ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 
 
Резюме 

Необходимость действовать в условиях неопределенности внешней и внутренней 
среды придаёт деятельности туристских предприятий рискованный характер. 
Следовательно, перед руководством встают задачи выявления и оценки возможных рисков, 
в том числе и маркетинговых. Целью работы является идентификация факторов 
маркетингового риска туристского предприятия и предложение метода его анализа  
и оценки для предприятий с незначительными базами данных на основе результатов 
маркетинговых исследований. Исследования проводились среди клиентов туристических 
фирм  Люблинского воеводства. Для сбора данных использована специально 
сконструированная анкета, ответы на вопросы которой позволяют установить факторы 
маркетинга риска и оценить его уровень.  

Ключевые слова: риск, факторы маркетингового риска, маркетинговые исследования, 
управление рисками. 

Введение 

Необходимость принимать решения и эффективно функционировать  
в условиях неопределенности внешней и внутренней среды придаёт 
деятельности туристских предприятий рискованный характер. Поэтому 
управление рисками является неотъемлемой частью стратегического  

                                                 
1 e.halavach@wp.pl. 
2 rubal@rambler.ru. 
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и оперативного управления туристических предприятий, стремящихся 
обеспечить непрерывный рост и развитие своего бизнеса. Авторы 
остановятся только на марекетинговом риске, совокупное влияние 
которого для туристческих предприятий, как следует проведенных 
авторами исследований, достаточно велико.  

Для идентификации и оценки маркетинговых рисков с небольшой 
доработкой успешно могут применяться стандартные методики риск-
менеджмента. Разработанные в настоящее время методы оценки рисков  
в основном ориентированы на использование статистических данных  
и анализ соответствующих тенденций. Реальная же ситуация такова, что 
многие туристические фирмы не располагают обширными базами данных 
и должны принять решения опираясь на текущую информацию о ситуации 
на рынке. Это и определило цель данной работы – идентификацию 
факторов маркетингового риска туристского предприятия и предложение 
методики его оценки для предприятий с незначительными базами данных 
на основе результатов маркетинговых исследований. Для реализации 
поставленной цели на основе специально сконтруированной анкеты был 
проведен опрос клиентов туристических предприятий воеводства 
Любельского и г. Бреса (Беларусь), который позволил идентифицировать 
факторы исследуемого риска и выявить наиболее значимые с целью их 
использования в дальнейшей оценке уровня риска. 

Анализ факторов риска туристских предприятий 

Принятие решений в условиях неопределенности существующей на 
рынке туристических услуг, которая являетсякак следствием быстрых 
изменений во внешней среде, так и необходимости выбора лучшего 
варианта деятельности из пакета альтернатив, всегда сопряжено с риском. 
Поэтому управление рисками является неотъемлемой частью 
стратегического и оперативного управления туристических предприятий, 
стремящихся обеспечить непрерывный рост и развитие своего бизнеса. 
Основой процесса формирования управленческих методик воздействия на 
риск становится «измерение риска», которое невозможно без его 
классификации.   

Однако прежде чем говорить о классификации рисков туристских 
фирм, следует ввести определение риска в целом, и маркетингового  
в частности. В современной литературе можно найти множество 
определений риска, где в самых разных вариациях обыгрывается 
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сочетание таких понятий, как «неопределенность», «вероятность», 
«событие», «ущерб». У В.И. Даля: «риск – отвага, смелость, решимость, 
предприимчивость»3. У Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона: «Риск – ....опасность, 
угрожающая страховому объекту каким-либо вредом, за который страховое 
учреждение обязано вознаградить страхователя...»4. В словаре  
С.И. Ожегова: «Риск – возможность опасности, ...действие наудачу  
в надежде на счастливый исход»5. М.Ю. Кондратьев и В.А. Ильин 
рассматривают риск как «особенность деятельностной активности, 
«задающае» очевидную неопределенность ее результата и порой 
обусловливающия негативные и даже пагубные последствия для 
субъекта»6. Термин «риск» правомерно употреблять в трех основных его 
значениях: «1) риск как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе  
в деятельности, определяемая сочетанием вероятности неуспеха и степени 
неблагоприятных последствий в этом случае; 2) риск как действие, в том 
или ином отношении грозящее субъекту потерей (проигрышем, травмой, 
ущербом); 3) риск как ситуация выбора между двумя возможными 
вариантами действия: менее привлекательным, однако более надежным,  
и более привлекательным, но менее надежным (исход которого 
проблематичен и связан с возможными неблагоприятными 
последствиями)»7. 

Исходя из теории риска, его источником выступают процессы или 
явления, обусловленные случайностью возникновения, неоднозначностью 
и вариативностью протекания, неопределенностью исхода8. Обобщая 
вышесказанное, риск можно определить как опасность потенциально 
возможной, вероятной потери части своих ресурсов, недополучения 
доходов или появления дополнительных расходов в результате выбора 
оптимального решения из числа альтернативных на основе оценки 
вероятности достижения желаемого результата и степени отклонения от 
него в условиях неопределенности. 

                                                 
3 В.И. Даль, Толковый словарь, http://enc-dic.com/dal/Riskovat-36150/. 
4 Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, Энциклопедический словарь, http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 

brokgauz_efron/87701/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA (24.03.2014). 
5 С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, http://glosum.ru/%D0%97%D0%BD% 

D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0% 
B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA  (2.03.2014). 

6 М.Ю. Кондратьев, В.А. Ильин, Азбука социального психолога-практика, http://vocabu 
lary.ru/dictionary/894/word/risk (2.03.2014). 

7 Тамже. 
8 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA (24.03.2014). 
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Риск охватывает все стороны деятельности туристского предприятия,  
а классификация факторов риска является обязательным этапом 
управления им. Анализ информации по развитию рынка туристических 
услуг позволяет все факторы риска поделить на две группы: 
1. Потребительские или собственно туристские риски – им подвержены 

туристы при планировании, приобретении и реализации путешествия. 
Данная группа предполагает появление неблагоприятных событий, 
связанных либо с материально-финансовыми потерями (утрата и порча 
имущества, финансовые убытки, кражи и т.п.), либо с угрозами жизни 
и здоровью туриста; 

2. Риски деятельности туристических предприятий, которые могут 
возникнуть и проявиться при формировании, продвижении  
и реализации турпродуктов, а также при оказании туристско-
рекреационных услуг (экономические или хозяйственные риски). 
Риски данной группы могут быть поделены на: 

– на внешние риски (политические, макроэкономические, научно-
технические, социальные и природные факторы),  

– внутренние риски, охватывающие все стороны деятельности 
предприятия (финансово-экономические, коммерческие, 
маркетинговые, логистические и т.п.).   

Проведенные авторами исследования рисков на рынке туристических 
услуг Беларуси9  позволил выявить факторы, которые с точки зрения 
руководства туристических фирм в наибольшей степени ограничивают их 
деятельность, т.е. относятся с области рисков (рис. 1).  

Специфической чертой риска туристического предприятия является 
его многоаспектность и мультипликативность. Иначе говоря, риски 
накладываются друг на друга, возникает их временное и пространственное 
рассредоточение. Для рассчета мультипликатора позволяющего 
определить, как дополнительные выгоды для туристического предприятия, 
так и угрозы связанные с проявлением каждого из возможных рисков, 
необходимо исследовать каждый из них10. Однако, это не является целью 
данной работы. Авторы остановятся только на марекетинговом риске, 
совокупное влияние которого для туристческих предприятий, как следует 
из приведенных данных, достаточно велико и составляет 27,1%.  

                                                 
9 Исследования проводились в 2012 гг. на базе 9 основных туристических фирм г. Бреста 

(Беларусь).  
10 Э.П. Головач, А.И. Рубахов, Коммерческие риски, Изд. БПИ (Брест), 1999, с. 89. 
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Рис. 1. Структура факторов риска туристических предприятий 

Источник: Собственные исследования. 

Одной из основных поблеем, связанных с управлением маркетинговых 
рисков, является определение самого понятия «маркетинговые 
риски». Под маркетинговым риском туристической фирмы можно 
понимать риск недополучения прибыли в результате снижения объема 
продаж или цены туристических услуг, неправильный выбор рынков или 
неточный расчет их емкости, задержку в предложении новых направлений 
путешествий и новых форм продукта11. Типичные факторы рисков, 
относимые к  маркетинговой деятельности, представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Экономический словарь, http://mirslovarei.com/content_eco/counterparty-risk-risk-protiv 

noj-storony-9804.html. 
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Таблица 1 

Факторы риска туристских предприятий в области маркетинговой деятельности 

Внешние факторы Внутренние факторы Интерактивные факторы 
– Снижение 

платежеспособного 
спроса населения 

– Изменение 
предпочтений 
клиентов 

– Сезонность спроса на 
туристические услуги 

– Высокий уровень 
конкупенции 

– Неверно выбранный 
сегмент рынка 

– Ограниченное число 
направлений и видов 
туризма  

– Возможность 
появления новых 
конкурентов в сегменте 
фирмы 

– Неэффективное 
продвижение 
турпродукта на рынок 

– Малая известность 
фирмы на рынке 

– Неэффективная 
компания по 
продвижению 
турпродуктов на рынок 

– Неэффективный 
подбор контрагентов 

– Отсутствие стратегии 
маркетинга у 
туристического 
предприятия 

– Отсутствие практики 
проведения 
маркетинговых 
исследований 

– Недостатки в системе 
управления качеством 
услуг 

– Отсутствие стандартов 
обслуживания 
клиентов 

– Слабая связь системы 
поощрения с 
результатами продаж 
турпродукта 

– Отсутстввие 
возможности 
карьерного роста 

– Отсутствие 
возможности 
повышения 
квалификации 

– Ограниченный 
маркетинговый 
бюджет  

– Неквалифицированная 
работа персонала 

– Отсутствие 
индивидуального подхода 
к клиентам фирмы 

– Отсутствие или 
ограниченные программы 
лояльности 

– Отсутствие базы данных 
постоянных клиентов 

– Неэффективный сайт 
– Неудачное расположение 

офиса 
– Слабая работа в 

социальных сетях 

Источник: Собственная обработка на основе А.П. Дурович, Маркетинг в туризме, 
ИНФРА-М, Moskwa 2010, c. 29−56; Э.П. Головач, А.И. Рубахов, Коммерческие риски, Изд. 
БПИ (Брест), 1999, с. 189−203. 

Большинство из представленных в таблице 1 факторов внешнего риска 
относятся к так называемому систематическому риску, уменьшить 
который туристское предприятие не может, но используя определенные 
методики может рассчитать и учесть при формировании планов развития. 
Что касается внутренних и интерактивных факторов риска, то на них 
можно воздействовать с целью снижения их влияния на результаты 
деятельности предприятия, т.е. данный вид риска поддается управлению. 
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Система управления маркетинговыми рисками туристического 
предприятия 

Система управления рисками является интегрированным в систему 
управления предприятием элементом. Она оказывает воздействие на 
другие подсистемы управления и ориентирована на достижение 
определенной цели – минимизации потерь (финансовых, кадровых, 
материальных и т.д.) для туристической фирмы связанных  
с возникновением рисковых ситуаций12. 

Для выявления и оценки маркетинговых рисков с небольшой 
доработкой успешно могут применяться стандартные методики риск-
менеджмента, который можно рассматривать как отдельную функцию 
управления маркетингом, обусловленную неопределенностью факторов 
внутренней и внешней среды туристского предприятия при принятии 
решений в области маркетинга. Практическая реализация данной функции 
предполагает включает следующие этапы: 1) выявление рисков; 2) оценка 
рисков (определение вероятности и величины последствий); 3)  выбор и 
использование методов воздействия на риски; 4) обмен информацией; 5) 
контроль результатов13.    

Для выявления рисков в условиях нестабильной маркетинговой среды, 
когда отсутствует информация о возможности появления рисковых 
событий, важно использовать уже имеющуюся статистику по прошлым 
периодам, если она ведется. Если же туристическое предприятия ею не 
располагает, то можно использовать субъективные методы экспертных 
оценок, суждений и личного опыта эксперта, мнения менеджеров или 
потенциальных клиентов и т. д. Для сокращения перечня учитываемых 
видов маркетингового риска необходимо использовать так называемый 
«фильтр» для отбора наиболее важных рисков, которые подлежат 
непосредственно анализу и оценке. Конкретный вид «фильтра» может 
быть разработан на базе накопленного опыта турстского предприятия, 
либо путем составления реестра рисков на основе маркетинговых 
иссдедований.    

Следующий этап риск-менеджмента – оценка вероятности  
и последствия наступления неблагоприятных событий. Реализация 

                                                 
12 Э.П. Головач, А.И. Рубахов, Коммерческие…, с. 89. 
13 С.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, War-

szawa 2002, c. 4−5. 
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данного этапа предполагает использование различных методик14.  
В частности, можно применить метод, предложенный Жан-Жаком 
Ламбеном15, предлагающий позиционировать риски с помощью 
«координатной матрицы уязвимости» построенной в осях: 1) значимость 
фактора риска для туристической фирмы, иначе говоря, размер 
возможного ущерба (влияние на состояние фирмы); 2) уровень контроля 
над фактором риска со стороны туристическго предприятия. Каждый 
квадрант матрицы Ж.-Ж. Ламбена соответствует определенной рисковой 
ситуации из которой вытекаюм методы управления ими. Так же возможно 
использование методики бальной оценки маркетинговых рисков 
туристского предприятия на основе построения собственной шкалы 
рисков и соотнесения с нею  всех возможных рисков.  

Ключевым элементом риск-менеджмента на туристском предприятии 
является разработка механизма адаптации к рискам, к которому относятся 
различные методы и приемы риск-менеджмента и экономического 
моделирования, такие как  страхование (передача), удержание, избежание 
и диссипация риска16. При этом в туристской деятельности могут 
использоваться методы, характерные только при управлении рисками 
туристских продуктов и неприменимые в других сферах17. 

Методический подход к оценке рисков неудовлетворенности 
потребителя 

Успешная деятельность на рынке туристских услуг зависит от 
потребителя, его отношения к турпродукту и самой турфирме. Это делает 
необходимым изучение потребностей клиентов и выработку на основе 
проведенных исследований мероприяий по уменьшению силы воздействия 
рисков, связанных с потребителем18. Одним из наиболее важных видов 

                                                 
14 Тамже, c. 205–251. 
15 Жан Жак Ламбен, Стратегический маркетинг: европейская перспективаю 

Осуществление стратегии сегментации, http://polbu.ru/lamben_marketing/ch30_all.html 
(2.03.2014)  

16 С.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem.., c. 71–78. 
17 М.И. Малков, Маркетинговые исследования в управленческой деятельности компании, 

Маркетинг 2008, № 4, с. 31–37.  
18 E. Halavach, A. Rubakhau, Анализ факторов, влияющих на поведение потребителей на 

рынке туристских услуг, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument 
jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa,  
A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Fi-
nansów i Marketingu nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013,  
c. 185−200. 
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маркетингового риска, связанного с потребителем, является риск 
неудовлетворенности турпродуктом или непосредственно деятельностью 
туристского предприятия, поскольку именно он в конечном счете 
приводит к возникновению риска падения объемов продаж вследствии 
невостребованности продуктов (услуг). 

Следует отметить, что риск невостребованности турпродукта имеет 
двойственный характер. С одной стороны он связан непосредственно  
с ошибками в области маркетенга предприяти, а с другой –  
с индивидуальными потребностиями клиентов. Для минимизации данного 
вида риска необходимо провести маркетинговое исследование, которое 
позволит выявить основные факторы, влияющие на поведение 
потребителя при принятии решения о покупке турпродукта. Авторский 
алгоритм исследования риска неудовлетворенности потребителя 
туристической услугой представлен на рис. 2.  

На первом этапе исследований необходимо установить факторы 
влияющие на выбор потребителями туристической фирмы. Исследования 
были реализованы в 2012 году на территории Любельского воеводства,  
в котором приняло участие 275 клиентов. На вопросы относящиеся  
к данному исследованию ответили опрашиваемые. Большинсво 
респондентов (70,83%), – люди в возрасте до 40 лет. Месячные доходы 
рапределились в следующей шкале – до 1999 зл. у 53,79% респондентов, 
высше 2000 зл. у 46,21% соответственно. Метод исполльзуемый для сбора 
данных – это диагностический сондаж, в рамках которого была 
использована анкета. Для презентации полученных данных в данном 
исследовании авторы ограничились исключительно такой статистической 
мерой, как частота наступления события (%). В частности, при ответе на 
вопрос, какие факторы влияют на выбор туристической фирмы при 
покупке турпродукта, необходимо было выбрать три наиболее значимых. 
Ответы расположились следующим образом. 
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Рис. 2. Алгоритм исследования риска неудовлетворенности потребителя туристической 
услугой  

Источник: Собственная разработка. 
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Таблица 2 

Приоритеты выбора потребителями туристских фирм 

Приоритеты выбора 

Количество туристов, 
отдавших предпочтение 

турфирме на основе данного 
приоритета 

Цена 59,63 
Имидж фирмы 26,6 
Реклама 26,2 
Информация о туристской фирме в Интернете и в 

социальных сетях 
18,1 

Наличие скидок 17,3 
Известность марки туристской фирмы 14,9 
Культура обслуживания 12,0 
Комплексность предоставляемых услуг 9,8 

Уникальность турпродуктов 7,2 

Локализация 6,5 

Интерьер офиса 3,6 

Источник: Собственные исследования в рамках проекта. 

Полученные данные можно использовать для того, чтобы рассчитать 
максимально возможную оценку удовлетворённости потребителей (UPmax), 
сложив степени важности критериев выбора турфирмы. В дальнейшем 
полученная оценка может корректироваться, если будет установлено, что 
приоритеты клиентов изменились. Для оценки степени удовлетворенности 
потребителя конкретной туристической фирмой необходимо провести 
следующий этап анализа и рассчитать коэффициент удовлетворенности 
(UP). Соотнеся между собой полученные величины можно будет 
установить степень риска неудовлетворенности потребителя для 
исследуемого предприятия.  

Используя предложенный алгоритм, можно выполнить оценку 
каждого вида маркетингового риска на основе предварительно 
проведенных маркетинговых исследований. 

Выводы 

В процессе исследования был изучен опыт в области риск-
менеджмента в отнесению к маркетинговым риска туристического 
предприятия. Следует отметить, что, несмотря на значительный объём 
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работ по проблеме рисков, они в основном рассматривают теоретические 
аспекты и не всегда касаются практической стороны деятельности 
предприятий. В настоящее время практически отсутствуют конкретные 
рекомендации по планированию и организации маркетинговых 
исследований с целью выявления рисков и причин их определяющих. 

Вместе с тем, без совершенствования или разработки механизма 
выявления маркетинговых рисков и их оценки туристское предприятие не 
сможет эффективно функционировать, быть конкурентоспособным и, что 
самое главное, удовлетворять нужды современного потребителя. Как 
следствие, недовольный клиент уйдет в другую фирму. 

Для минимизации таких отрицательных ситуаций необходимо 
использовать методы риск-менеджмента в управлении маркетинговыми 
рисками с их адаптацией к данной сфере деятельности.В работе 
предложен алгоритм маркетинговых исследований направленный на 
идентификацию и оценку маркетинговых рисков туристского 
предприятия. 
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WYBRANE ASPEKTY ZARZ ĄDZANIA RYZYKIEM MARKETINGO-

WYM PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH 19 
 

Streszczenie 
 

Konieczność podjęcia działań w warunkach niepewności otoczenia zewnętrznego i we-
wnętrznego powoduje, Ŝe działalność przedsiębiorstw turystycznych staje się coraz bardziej 
ryzykowna. Dla menedŜerów turystyki oznacza to, Ŝe muszą oni podjąć działania związane  
z identyfikacją i oceną potencjalnych zagroŜeń, w tym marketingowych. Celem opracowania jest 
identyfikacja czynników ryzyka marketingowego przedsiębiorstw turystycznych oraz propozycja 
metody jego analizy i oceny dla przedsiębiorstw z niewystarczającymi bazami danych statystycz-
nych na podstawie wyników badań marketingowych. Badaniami objęto klientów biur podróŜy  
z województwa lubelskiego. Do zgromadzenia danych posłuŜono się specjalnie skonstruowanym 
kwestionariuszem ankiety pozwalającym na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące czynni-
ków ryzyka marketingowego i oceny jego poziomu. 

Słowa kluczowe: ryzyko,  czynniki ryzyka marketingowego, badania marketingowe, zarządzanie 
ryzykiem 

 
SELECTED ASPECTS OF MARKETING RISK MANAGEMENT  

OF TOURISM ENTERPRISES 
 

Summary 
 

The need for action under conditions of uncertainty of the external and the internal environ-
ment causes that the activities of tourism enterprises become more and more risky. For tourism 
managers it means that they should take action related to the identification and evaluation of 
potential hazards, including marketing ones. The aim of the study is to identify marketing risk 
factors of tourism enterprises as well as stating a proposal for a method of such risk analysis and 
evaluation for enterprises with insufficient statistical databases, on the basis of the results of 
marketing research. The study was conducted among clients of travel agencies of Lubelskie 
Voivodeship. For the collection of the data there was used specially constructed questionnaire 
which allows obtaining answers to questions about marketing risk factors and evaluation of its 
level. 

Keywords: risk, risk factors of marketing, marketing research, risk management 

Translated by Anna Levdonskaja 

 

                                                 
19 Pracę wykonano w ramach projektu badań DS.185 finansowanego przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa WyŜszego.  
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Streszczenie 

Typologia moŜe być rozumiana jako porządkowanie lub podział określonej grupy przedmio-
tów. Wydaje się, Ŝe wyjątkowo takie porządkowanie jest potrzebne w przypadku innowacji, od 
wielu lat nie ma bowiem konsensusu, co nią jest. Celem artykułu jest więc próba uporządkowania 
i podziału innowacji w bardziej koherentny system, dzięki czemu lepiej będzie moŜna wychwycić 
ich naturę, a takŜe łatwiej będzie nimi zarządzać. Materiał empiryczny stanowi wybrane piśmien-
nictwo międzynarodowe i polskie z XIX w. oraz czasów obecnych. W opracowaniu podjęto próbę 
uporządkowania typów innowacji w powiązaniu z ich częstotliwością, przeobraŜanym elemen-
tem, kierunkiem oddziaływania zmiany oraz jej intensywnością. Pokazano takŜe, czego innowa-
cje mogą dotyczyć, kto moŜe być ich odbiorcą i jak mogą one wpływać na sytuację firmy, co  
w przypadku planowania przyszłości w warunkach niestabilnej sytuacji oraz ograniczonych zaso-
bów moŜe okazać się bardzo przydatne. 

Słowa kluczowe: inwencja, typologia innowacji, dyfuzja innowacji, determinanty zmian  

Wprowadzenie  

Alternacja otoczenia często związana jest z wprowadzaniem innowacji, któ-
re odpowiednio zastosowane mogą przynieść przedsiębiorstwu korzyści. Jed-
nakŜe, aby efektywnie wprowadzać innowacje w działalności przedsiębiorstw, 
naleŜy rozumieć ich istotę, a takŜe specyfikę w zaleŜności od obiektu zmiany. 
Artykuł poświęcony więc jest definiowaniu i klasyfikowaniu innowacji  
w aspekcie wewnętrznego rozwoju firmy oraz ewoluującego otoczenia.  

Aby uporządkować daną grupę obiektów, moŜna dokonać jej typologii. Ty-
pologia moŜe być rozumiana jako właśnie porządkowanie, segregowanie lub 
                                                 

1 joanna.hernik@zut.edu.pl. 
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podział określonej grupy przedmiotów. Wydaje się, Ŝe szczególnie takie po-
rządkowanie jest potrzebne w przypadku innowacji, od wielu lat nie ma bo-
wiem zgodności, co nią jest, a co nie, więc trudno teŜ o jakąś spójną systematy-
zację. Problem z definiowaniem pojawiał się od dawna, bo np. J.A. Schumpeter, 
twórca teorii innowacji, twierdził, Ŝe innowacje są przejawem geniuszu, czyli 
czymś nagłym, nieprzewidzianym, co w świetle róŜnych opracowań nie wydaje 
się być prawdą2. Celem artykułu jest zatem próba uporządkowania i podziału 
innowacji w bardziej spójny system, dzięki czemu lepiej będzie moŜna poznać 
ich naturę, a takŜe łatwiej będzie nimi zarządzać. Materiał empiryczny stanowi 
wybrana literatura międzynarodowa i polska z XIX w. oraz czasów współcze-
snych. 

Inwencja a innowacja 

Przedsiębiorstwa były i nadal być powinny źródłem bogactwa, zwiastunem 
wolności gospodarczej, a takŜe motorem wydajności i innowacji3. Z innowacją 
wiąŜe się pojęcie inwencji i mimo Ŝe kluczowym terminem jest tu wspomniana 
innowacja, przybliŜono najpierw inwencję jako etap poprzedzający kaŜdą in-
nowację.  

Inwencja jest intelektualnym stadium powstawania innowacji, co oznacza, 
Ŝe zanim innowacja pojawi się w Ŝyciu, wcześniej musi zaistnieć w czyimś 
umyśle4. Interesujące, Ŝe z tym terminem moŜna się juŜ spotkać w materiałach  
z początków XIX w. (a zapewne i wcześniejszych), np. w tekście pisma  
L. Lukina, twórcy pomysłu na niezatapialną łódź, kierowanym do księcia Walii  
w 1806 roku, gdzie przedstawia on swój pomysł, nazywając go inwencją5.  
O inwencji mowa takŜe w publikacji J.H. Ibbetsona A practical view of an 
invention for the better protecting bank-notes against forgery6, jak równieŜ  
w pracy E. Galloway’a opisującego osiągnięcia J. Watta, wynalazcy silnika 
parowego7. Obecnie o inwencji mówi się, Ŝe jest to odpowiednio uszczegóło-

                                                 
2 J.A. Schumpeter, Business cycles, McGraw-Hill Book Company, New York 1939, s. 87. 
3 Global Agenda Council on the role of business, World Economic Forum, March 2012, s. 3, 

www.weforum.org. 
4 M. Zajączkowski, Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Wyd. Economicus, 

Szczecin 2003, s. 14. 
5 L. Lukin, The invention, principles of construction, and uses of unimmergible boats, a letter, 

J. Nichols and Son, London 1806.  
6 J.H. Ibbetson, A practical view of an invention for the better protecting bank-notes against 

forgery, A. Hanckock Publ., London 1820. 
7 E. Galloway, History of the steam engine: from its first invention to the present time, Cowie 

and Co. Publ., London 1826. Warto dodać, Ŝe termin inwencja pojawia się takŜe w muzyce i jest 
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wiony pomysł niewynikający bezpośrednio z istniejącego stanu rzeczy i nadają-
cy się do zastosowania8.  

Twórcy innowacji – innowatorzy – muszą być odwaŜni, dociekliwi, dbać  
o swój rozwój, muszą eksperymentować, być spostrzegawczy, kreatywni, pra-
cowici, wytrwali oraz pewni siebie9. Jak widać, wiele się od innowatorów wy-
maga, dlatego nie kaŜdy moŜe nim być. Z punktu widzenia firmy niezbędne są 
jeszcze wiedza, moŜliwości, umiejętności i zasoby, które innowator będzie wy-
korzystywał w procesie wdraŜania pomysłu10.  

Efektem pracy innowatorów są innowacje, definiowane m.in. jako wszelkie 
pozytywne zmiany wdroŜone do uŜytku, które uwaŜane są za nowe z punktu 
widzenia wprowadzającej je jednostki11. JednakŜe, jak wspomniano, z analizy 
literatury wynika, Ŝe w publikacjach z początków XIX w. o wiele częściej mo-
wa była o inwencjach niŜ o innowacjach (rys. 1). Sytuacja zmieniła się dopiero 
w latach 70. XX wieku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Częstotliwość pojawiania się terminów invention oraz innovation w literaturze angloję-
zycznej w latach 1800–2010 

Źródło: https://books.google.com/ngrams/graph?content=invention%2Cinnovation&year_start= 
1800&year_end=2010&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cinvention%3B
%2Cc0%3B.t1%3B%2Cinnovation%3B%2Cc0 (22.11.2013). 

                                                                                                                        
to krótki instrumentalny utwór polifoniczny oparty na imitacji, czyli powtarzaniu fragmentów  
w zmodyfikowanej formie, zob. Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/inwencja (4.03.2014). 

8 M. Zajączkowski, Podstawy innowacji…, s. 21. 
9 Charakterystyka innowatora, http://wicu.pl/charakterystyka-innowatora/ (22.11.2013). 
10 A typology of innovation: Schumpeter’s five types, http://www.innoresource.org/1-4- 

-a-typology-of-innovation-schumpeters-five-types/ (23.11.2013). 
11 T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2010, s. 18. 
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Powstawanie innowacji przeznaczonej do urynkowienia moŜna podzielić na 
pięć etapów: najpierw trzeba zainicjować etap zbierania pomysłów, których 
moŜe być bardzo wiele – etap In1 na rysunku 2. Spośród nich wybrać naleŜy 
najbardziej uŜyteczne z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy (In2), które 
dalej muszą przejść weryfikację ekonomiczną (In3), by wreszcie kilka tylko 
zostało zakwalifikowanych do testowania (In4), i wreszcie jedna lub dwie do 
wprowadzenia na rynek (In5). Zatem innowacja wymaga czasami setek pomy-
słów na produkt, poniewaŜ liczba nieudanych prób jest wysoka12.  

 

 
Rys. 2. Cykl Ŝycia oraz dyfuzji innowacji 

Źródło: opracowanie własne.  

Działania wprowadzające innowację na rynek mogą być takŜe przedstawio-
ne jako: uświadomienie sobie potrzeby zmiany (etap 1), propozycja przeprowa-
dzenia zmiany (etap 2), wdroŜenie zmiany (etap 3) oraz wykorzystanie korzyści 
z wprowadzenia innowacji (etap 4)13. Warto przypomnieć, Ŝe Schumpeter uwa-
Ŝał, Ŝe inwencja i innowacja mogą istnieć niezaleŜnie, a więc kto inny moŜe być 
twórcą pomysłu, i kto inny moŜe go wprowadzać w Ŝycie.  

 

 

                                                 
12 J. Westland, Global innovation management. A strategic approach, Palgrave Publ., New 

York 2008, s. 42–43. 
13 J. Kisielnicki, MIS – systemy informatyczne zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2008,  

s. 120. 
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Innowacje a otoczenie  

Według słownika Meriam-Webster, słowo „innowacja” pojawiło się w XV 
w.14 i pochodzi od łacińskiego innovare, czyli wprowadzanie czegoś nowego. 
Przez ostatnie kilkaset lat pojęcie innowacji, jak juŜ wspomniano, pojawiało się 
w sferze religii, muzyce, polityce i gospodarce. Jednym z pierwszych wyjaśnień 
w języku polskim jest definicja pochodząca z wydawanej w okresie międzywo-
jennym Encyklopedii Gutenberga. MoŜna w niej przeczytać, Ŝe innowacja, 
„czyli odmłodzenie, to zjawisko występujące w państwie roślinnem, szczegól-
nie u mchów, a polegające na tem, Ŝe czynność wegetatywną ginącego pędu 
obejmują partje młodsze”15. Wydaje się zatem, Ŝe istotą innowacji jest zastępo-
wanie starego czymś nowym. W kaŜdej z wymienionych wyŜej dziedzin mogły 
powstać odmienne sposoby wyjaśniania tego pojęcia, ale kwestę komplikuje 
fakt, Ŝe innowacje definiuje się bardzo róŜnie w samej sferze działalności go-
spodarczej. Ilustracją tej tezy są przykłady:  
1. Innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który 

jest postrzegany przez kogoś jako nowy. Pomysł moŜe istnieć od dawna, ale 
stanowi innowację dla osoby, która go postrzega jako nowy16. 

2. Innowacja to jakakolwiek myśl, zachowanie albo rzecz, która jest nowa, 
poniewaŜ jest jakościowo inna od tych istniejących dotychczas17.  

3. Innowacje to takie zmiany techniczne, w wyniku których powstają wyroby 
o nowych lub udoskonalonych właściwościach uŜytkowych, powodujące 
dynamizację Ŝycia gospodarczego18.  

4. Innowacje to celowo wprowadzone przez człowieka zmiany lub zaprojek-
towane przez niego układy cybernetyczne, które polegają na zastępowaniu 
dotychczasowych stanów nowymi, ocenionymi pozytywnie w świetle okre-
ślonych kryteriów i składającymi się w sumie na postęp19. 

5. Innowacje to zmiany w gospodarce, polegające na wdraŜaniu nowych tech-
nologii, organizacji i instytucji; innowacje technologiczne są następstwem 
postępu naukowo-technicznego, innowacje organizacyjne i instytucjonalne 

                                                 
14 Innovation, http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation (22.11.2013). 
15 Ibidem. 
16 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 

1999, s. 322. 
17 H.G. Bernett, Innovation: the basis of cultural change, McGraw-Hill Book Company, New 

York 1953, p. 7. 
18 M. Borowy, Innowacje a jakość Ŝycia, „śycie Gospodarcze” 1974, nr 43.  
19 Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971, s. 9; 

podobną definicję podaje Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004,  
s. 168. 
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są ściśle związane z przedsiębiorczością, stanowią jej nieodzowny ele-
ment20. 
Okazuje się, Ŝe innowacje mogą być rozumiane jako zmiany w wytwarza-

nych dobrach, usługach lub w samych pomysłach, jeśli jako nowe postrzegają je 
ich odbiorcy. Punktem odniesienia jest tu opinia potencjalnego klienta. Innowa-
cje mogą być teŜ odnoszone do dotychczas wykorzystywanych dóbr (takŜe my-
śli i zachowań) i jeśli są inne, zasługują na miano innowacyjnych. Innowacje 
wreszcie mogą mieć związek z postępem gospodarczym i wtedy będą rozumia-
ne jako zmiany techniczne bądź wszelkie celowe zmiany, które powodują prze-
obraŜenia na lepsze. KaŜde z powyŜszych załoŜeń wiąŜe się z ewoluującym 
otoczeniem, innowacja będzie bowiem wprowadzana albo na skutek zmian  
w oczekiwaniach klientów, albo w efekcie postępu technologicznego, albo teŜ 
wskutek działań rynkowych stosowanych przez konkurencję.  

Innowacje – determinanty wewnętrzne i otoczenie  

W przytoczonych definicjach występuje podejście wąskie, mówiące, Ŝe in-
nowacja to metamorfoza techniczna, i podejście szerokie, wskazujące, iŜ inno-
wacja to kaŜda zmiana zainicjowana przez człowieka. Rozdźwięk między 
obiema definicjami jest dość duŜy, moŜna jednakŜe postawić sobie za cel upo-
rządkowanie innowacji według takich kryteriów, jak: kiedy się pojawiają (kate-
goria 1), co zmieniają (kategoria 2), kierunek ich oddziaływania (kategoria 3) 
oraz stopień prezentowanej nowości (kategoria 4). Tego zagadnienia dotyczy 
rysunek 3.  

 
Rys. 3. Podstawowe kryteria podziału innowacji 

Źródło: opracowanie własne.  

Z punktu widzenia częstotliwości pojawiania się innowacji moŜna wyróŜ-
nić: 

– innowacje ciągłe, czyli stopniowo (ewolucyjnie) zmieniające rynek 
(bądź samą firmę), 

                                                 
20 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3914833/innowacje.html (23.11.2013). 
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– innowacje nieciągłe – radykalnie przekształcające obecne wzory kon-
sumpcji i zachowań. 

Charakter zmieniających się elementów otoczenia to kryterium drugie, we-
dług którego innowacje moŜna zakwalifikować jako: 

– produktowe, a więc wprowadzające coś nowego z punktu widzenia 
rynku i klienta; 

– procesowe, zmieniające czynności wykonywane podczas tworzenia wy-
robu lub usługi; 

– technologiczne, czyli rewolucjonizujące metodę wykonywania czegoś; 
– projektowe/architektoniczne, a więc zmieniające układ elementów, ale 

technologie pozostawiające bez zmian; 
– zarządcze i administracyjne – odnoszące się do modelu zarządzania  

i wykonywania zadań. 
Odnosząc powyŜsze rodzaje innowacji do marketingu, moŜna dodać, Ŝe 

wymienione zmiany zawsze będą miały charakter marketingowy, poniewaŜ 
wpływają na relacje klient – sprzedawca (producent). Zatem innowacja produk-
towa moŜe dotyczyć nowej funkcji wyrobu, innowacja procesowa – zmiany 
sposobu świadczenia usługi itd. 

Z punktu widzenia kierunku oddziaływania wyróŜniono innowacje:  
– skierowane do firmy: zmieniające model biznesu, wprowadzające przy 

tym przełom w funkcjonowaniu podmiotu, albo teŜ mające cząstkowe, 
marginalne oddziaływanie, 

– wpływające na otoczenie: konsumentów – zmiany produktowe, koope-
rantów – zmiany w pozyskiwaniu zasobów, konkurentów – niszczące 
siły konkurencyjne, mające negatywny wpływ na konkurencyjność in-
nych podmiotów, albo teŜ pobudzające kompetencje, stąd mające 
wpływ pozytywny. 

Wreszcie z punktu widzenia stopnia nowości moŜna wyróŜnić innowacje: 
absolutne – wprowadzone po raz pierwszy, oraz repozycjonowane – gdzieś juŜ 
zastosowane i przeniesione na nowy rynek. MoŜna dodać, Ŝe w tej kategorii 
powyŜsze innowacje mogą być ponadto rewolucyjne, a więc o takim potencjale 
nowości, który w szybkim czasie powoduje, Ŝe inne produkty stają się przesta-
rzałe21. 

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć krytyczne opinie o włączaniu do 
kategorii „innowacje” zarówno procesów (czyli dróg dochodzenia do czegoś), 

                                                 
21 R. Chandy, J. Prabhu, Innovation typologies, http://faculty.london.edu/rchandy/innovation 

%20typologies.pdf (24.11.2013). 
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jak i ich rezultatów22. JednakŜe moŜna przyjąć, Ŝe jeśli technologia (proces, 
metoda) będzie znacząco róŜna od tego, co było stosowane wcześniej, dlaczego 
nie nazwać jej innowacją? Efektem tej nowości moŜe być równie innowacyjny 
produkt, choć nie musi. KaŜdorazowo przy podejmowaniu decyzji, czy coś jest 
innowacją, czy nie, naleŜy pamiętać, Ŝe ma to być zmiana jakościowo nowa23. 
Jeśli zmiany odnoszą się do działań rynkowych, moŜna je określić innowacjami 
marketingowymi. 

Dla zilustrowania przedstawionych kategorii, jak i dla nawiązania do ewo-
luującego otoczenia, moŜna podać następujące egzemplifikacje: innowacje cią-
głe moŜna obserwować w przemyśle samochodowym, gdzie wdraŜa się drobne 
adaptacje niezmieniające w istotny sposób zachowania konsumen-
tów/kierowców. Dla przykładu, w 1947 roku wprowadzono na rynek opony 
bezdętkowe, co nie zmieniło sposobu uŜytkowania pojazdów. Innowacje nie-
ciągłe, a więc zmieniające zachowania odbiorców w danej dziedzinie, to np. 
telefon komórkowy (prototyp pojawił się w roku 1956, zaś pierwsza komercja-
lizacja to rok 1973, kiedy w sprzedaŜy ukazał się telefon marki Motorola).  

Do innowacji produktowych moŜna zaliczyć margarynę (wynaleziona  
w 1856 roku), rower (1884), coca-colę (1886) czy gumę Orbit (1944). Innowa-
cje technologiczne to internet, którego początek datuje się na rok 1969 (powsta-
nie sieci Arpanet). Wśród innowacji projektowych moŜna wskazać nowoczesne 
meble i wyposaŜenie mieszkań, często bowiem zmienia się estetyka wyrobu,  
a nie sama technologia produkcji. Kategorię „innowacje zarządcze” ilustruje 
przykład sklepu Virgin Megastores, otwartego w 1979 roku w Londynie, który 
oferował nie tylko płyty z muzyką, ale takŜe wyposaŜony był w pufy do siedze-
nia oraz stoliki z przekąskami dla klientów; był to teŜ pierwszy sklep muzycz-
ny, w którym za darmo moŜna było odsłuchiwać płyty.  

Obecnie w większości przypadków innowacje nie są przejawem geniuszu, 
tylko mozolnej pracy, badań rynku, analizy zachowań konsumentów, przewi-
dywania trendów. Oznacza to, Ŝe są zaplanowane (czyli twórca innowacji świa-
domie nad nią pracuje), albo są efektem zaistnienia w danym momencie wielu 
elementów i okoliczności, umoŜliwiających pojawienie się czegoś nowego24.  

Aby powstała zmiana, ktoś musi stwierdzić niedoskonałość stanu obecne-
go25. Zatem chęć pobudzania do jakiejś metamorfozy wynika z tego, Ŝe obser-

                                                 
22 M. Zajączkowski, Podstawy innowacji…, s. 16–17. 
23 H.G. Bernett, Innovation…, s. 7. 
24 T.S. Robertson, The process of innovation and the diffusion of innovations, „Journal of Mar-

keting” 1967, Vol. 31, No. 1, s. 14–19. 
25 H.G. Bernett, Innovation…., s. 8. 
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wuje się pewne luki wymuszające zmiany, i stąd pojawia się dynamika otocze-
nia. Następnie potrzebnych jest kilka składników umoŜliwiających zaistnienie 
innowacji, głównie takich jak zasoby ludzkie i materialne. W dalszej kolejności 
winien nastąpić wybór potencjalnych rozwiązań, a wreszcie krytyczna ocena 
przydatności efektu końcowego. Skoro obecnie większość innowacji jest wyni-
kiem zaplanowanego cyklu działań, który pochłania wiele środków i czasu, to 
poprzez przyjrzenie się potencjalnym innowacjom moŜna taki proces stworzyć 
bardziej racjonalnym i efektywnym. Zatem ewoluujące otoczenie wymaga ana-
liz takŜe w sferze potencjalnych innowacji. 

W kaŜdym przypadku dobrze jest wiedzieć, skąd dana innowacja moŜe się 
pojawić, co będzie ją inicjowało, a co ograniczało, i wreszcie kto dokładnie 
będzie jej odbiorcą. W przypadku marazmu i braku pomysłu na rozwój moŜna 
zainicjować innowacje wewnętrzne. Czasami będą one związane z konsumen-
tami, czasami będą to innowacje procesowe związane np. z dystrybucją.  
W sytuacji silnej konkurencji moŜna zaplanować innowacje wspierające konku-
rencyjność albo repozycjonować dotychczasowe pomysły na nowe rynki. Jeśli 
firma nie ma wystarczających zasobów, aby samemu innowacje tworzyć, moŜe 
zwrócić się do instytucji naukowo-badawczych bądź teŜ zwrócić się do swoich 
klientów. Wybory podjęte w tych kwestiach muszą wynikać z charakteru ocze-
kiwanych innowacji, co moŜna sobie uświadomić, analizując ich typologię.  

Podsumowanie 

W przeszłości wiele innowacji było dziełem geniuszu lub przypadku. Przez 
stulecia ludzie zrozumieli jednak, Ŝe nowości mogą się pojawiać w sposób 
przypadkowy, ale takŜe w sposób zaplanowany, oparty na badaniach i anali-
zach. W racjonalnym prowadzeniu działalności gospodarczej dominować po-
winno drugie podejście. W artykule poruszono problem definiowania i klasyfi-
kowania innowacji w aspekcie zmieniającego się otoczenia. Stwierdzono, Ŝe nie 
ma jednej spójnej definicji, stąd róŜni autorzy podają róŜne podejścia i odmien-
ne typy innowacji z tychŜe podejść wynikające. Podkreślono jednak, Ŝe ponie-
waŜ większość innowacji wpływa na relacje klient–firma, moŜna je nazwać 
marketingowymi.  

W artykule podjęto próbę uporządkowania typów innowacji w zaleŜności 
od ich częstotliwości, przeobraŜanego elementu, kierunku oddziaływania zmia-
ny oraz jej intensywności. Taka enumeracja zapewne nie wyczerpuje wszyst-
kich moŜliwości, ale pokazuje, czego innowacje mogą dotyczyć, kto moŜe być 
ich odbiorcą i jak mogą one wpływać na sytuację firmy, co w przypadku pro-
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jektowania przyszłości w warunkach niestabilnej sytuacji oraz ograniczonych 
zasobów moŜe okazać się bardzo przydatne.  
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THE ESSENCE OF INNOVATIONS IN AN EVOLVING  
ENVIRONMENT  

 
Summary 

 
The typology can be understood as ordering, sorting or partition of a particular group of sub-

jects. It seems that especially in case of innovations the ordering is needed because for many 
years there is no consensus on what innovation is or not. Therefore the purpose of this paper is an 
attempt to organize and sort innovations in a more logical system. Due to this system understand-
ing innovations nature will be easier, as well as better management of innovations will be more 
likely. The empirical base is selected international and Polish literature from XIX centaury and 
present times. The paper is an attempt to organize types of innovations in relation to their fre-
quency, metamorphosed element, direction of change’s influence and its intensity. It is also pre-
sented what innovation can apply to, who may be a potential recipient and how they may affect 
situation of a company. Such knowledge, in case of designing the future in conditions of instabil-
ity and limited resources, may be very useful. 
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU POLSKICH  
PRZEDSIĘBIORSTW DEWELOPERSKICH 

 
 
 
Streszczenie 

W opracowaniu dokonano analizy i oceny zewnętrznych uwarunkowań rozwoju przedsię-
biorstw deweloperskich, związanych zarówno z ich otoczeniem bliŜszym, jak i dalszym. Autorzy 
opracowania dowodzą, Ŝe zewnętrzne czynniki rozwoju branŜy deweloperskiej będą ewoluowały 
w kierunku jeszcze większej ochrony nabywców, rozwiązań prośrodowiskowych widocznych  
w realizowanych inwestycjach, wsparcia młodych rodzin ze strony państwa oraz, w związku ze 
spadkiem liczby ludności, zaostrzenia konkurencji. Ponadto rosnące wymogi nabywców co do 
jakości sprzedawanych mieszkań będą kształtowały decyzje deweloperskie. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo deweloperskie, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa, 
pierwotny rynek mieszkaniowy 

Wprowadzenie  

Rozwój przedsiębiorstwa deweloperskiego to proces złoŜony, prowadzący 
do zmian poziomu i struktury elementów składowych przedsiębiorstwa w takim 
kierunku, by zapewniały one coraz większe korzyści jego właścicielom. Na 
rozwój przedsiębiorstwa mają wpływ zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak 
i czynniki wewnętrzne. Zewnętrzne uwarunkowania, czyli te, na które firma ma 
ograniczone moŜliwości oddziaływania, tworzą szeroko rozumiane otoczenie,  

                                                 
1 kanakelzbieta@gmail.com. 
2 miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl. 



ElŜbieta Kanak, Mirosława Pluta-Olearnik 50 

z którego zasobów przedsiębiorstwo korzysta, i którego potrzeby zaspokaja3. 
Mogą one stanowić zarówno element najbliŜszego otoczenia, jak i dalszego,  
w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje, związanego z gospodarką, procesami 
rynkowymi, finansowymi oraz społecznymi zachodzącymi w kraju, a takŜe 
poza jego granicami. 

Wpływ czynników otoczenia dalszego na rozwój przedsiębiorstw dewelo-
perskich 

Analizując perspektywy zmian w otoczeniu dalszym zwraca się uwagę na 
istotny wpływ kondycji gospodarki, poniewaŜ rozwojowi firm deweloperskich  
i popytowi na nieruchomości mieszkaniowe sprzyja m.in. wysoki poziom PKB, 
niski poziom bezrobocia, niski poziom stóp procentowych, niska inflacja. De-
weloper kierując swoją ofertę do klienta indywidualnego, powinien znać uwa-
runkowania ekonomiczne, które wpływają na kondycję finansową potencjalne-
go nabywcy. PodaŜ i popyt na lokale mieszkalne moŜe stymulować polityka 
kredytowa banków skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak  
i deweloperów4. 

Natomiast uzyskanie kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji 
mieszkaniowej wiąŜe się z koniecznością spełnienia trudnych warunków, dlate-
go firmy deweloperskie często finansowały swoje przedsięwzięcia z wpłat przy-
szłych nabywców. Zmiany ustawowe spowodowały jednak konieczność odej-
ścia od tradycyjnych źródeł finansowania przedsięwzięć. Obecnie w związku  
z wymogami ustawy deweloperskiej istnieje konieczność zakładania rachunków 
powierniczych, zamkniętych lub otwartych. Rachunek taki ma na celu ochronę 
funduszy klientów dewelopera. Kontrolę nad rachunkiem powierniczym spra-
wować mają banki, co zapewnić ma wykorzystywanie złoŜonych na nim środ-
ków jedynie na cele związane z inwestycją dewelopera.  

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją bankową wiąŜe 
się z duŜym ryzykiem dla banku. W związku z tym będą one Ŝądały dodatko-
wych zabezpieczeń. W praktyce znacznie utrudni to otwarcie takiego rachunku. 
Firmy w związku z ograniczoną moŜliwością inwestowania ze środków nabyw-
ców będą zmuszone do szukania nowych źródeł środków na inwestycje. 

Przewidując wpływ czynników technologicznych na rozwój przedsiębior-
stwa deweloperskiego, moŜna uznać, Ŝe większość budynków mieszkalnych 

                                                 
3 I. Szczepaniak, Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w wa-

runkach gospodarki opartej na wiedzy, www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/40.pdf (15.10.2013). 
4 J. Łaszek, Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Ofi-

cyna Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 217. 
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będzie powstawać w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Udoskonalenia te 
związane są ze stosowaniem materiałów o nowych, usprawnionych właściwo-
ściach oraz nowym wzornictwie. Dodatkowo rozpowszechniane są ekologiczne 
rozwiązania budowlane, np. wykorzystujące energię słoneczną. Stosowanie 
nowoczesnych rozwiązań umoŜliwia szybszą realizację inwestycji oraz wybu-
dowanie lepszych jakościowo, trwalszych i bezpieczniejszych budynków5. 

Budowa lokali mieszkalnych z wykorzystaniem udoskonaleń technologicz-
nych jest równieŜ związana z wprowadzeniem Dyrektywy 2002/91/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków. Konieczność sporządzenia świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku istnieje w przypadku obiektów nowych, oddawanych do 
uŜytkowania oraz juŜ istniejących podlegających zbyciu lub wynajmowi. Obo-
wiązek sporządzenia takiego certyfikatu istnieje równieŜ w przypadku, gdy budy-
nek został poddany remontowi lub przebudowie (np. termomodernizacji), co 
wpłynęło na jego charakterystykę energetyczną. Jednym z elementów zrównowa-
Ŝonego rozwoju jest realizowanie prośrodowiskowych inwestycji budowlanych6. 
W projektach budowlanych naleŜy uwzględnić aspekty związane z ochroną śro-
dowiska, efektywnym uŜytkowaniem budynku oraz szeroko rozumianym recy-
klingiem materiałów konstrukcyjno-budowlanych7. 

Na działalność przedsiębiorstw deweloperskich będą miały wpływ takŜe 
czynniki polityczno-prawne, związane obecnie w duŜej mierze z interwencjoni-
zmem państwowym: wprowadzenie ustawy deweloperskiej, dopłaty do budowy 
domów energooszczędnych, dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla klientów 
indywidualnych. 

Wprowadzenie ustawy deweloperskiej nałoŜyło nowe obowiązki na dewe-
loperów: poza omówioną wcześniej koniecznością stosowania rachunków po-
wierniczych równieŜ obligatoryjne tworzenie prospektów informacyjnych  
i zawieranie umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego. Przygotowanie 
prospektu informacyjnego, który zawiera szereg danych o deweloperze i reali-
zowanej inwestycji, jak i zakończonych budowach oraz ich bieŜąca aktualiza-
cja, przysparza więcej pracy oraz rodzi pewne wątpliwości co do dogłębności 

                                                 
5 E. Stachura, Marketing na rynku nieruchomości, PWE, Warszawa 2007, s. 202. 
6 E.D. Ryńska, Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego, Oficyna Wyd. Poli-

techniki Warszawskiej, Warszawa 2006, s. 17. 
7 J. Niedzielko, Energoefektywny dom dostępny, Wyd. Polcen, Warszawa 2012, s. 21. Sektor 

budowlany aktualnie pochłania 40% całkowitego zuŜycia energii, przy czym szacuje się, Ŝe zde-
cydowana większość dostarczanej do obiektów mieszkalnych energii zuŜyta zostaje na ogrzewa-
nie i wentylację pomieszczeń. 
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przekazywanych w prospekcie informacji. Jest to o tyle zasadne, Ŝe stwierdze-
nie nieprawidłowości w prospekcie umoŜliwia rozwiązanie umowy deweloper-
skiej przez nabywcę. Ponadto deweloperowi groŜą surowe sankcje za niedopeł-
nienie obowiązków dotyczących prospektu informacyjnego, które zostały okre-
ślone w ustawie – kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia 
wolności do lat 2.  

Zawieranie umów przedwstępnych w formie aktów notarialnych stwarza 
wiele problemów wieczystoksięgowych związanych z wpisami i wykreśleniami 
roszczeń z działu III księgi wieczystej. Ustawodawca dostrzegł, Ŝe ujawnione w 
księdze wieczystej roszczenie jest powaŜną przeszkodą dla dewelopera. Wpis 
roszczenia nie wyklucza zbycia takiego lokalu na rzecz osoby innej niŜ ujaw-
niona przez wpis jako uprawniona, ale w praktyce jest to mało realne8. Wpisy 
oraz wykreślenia roszczeń z działu III powodują pewne zamieszanie, głównie ze 
względu na długie oczekiwanie na ujawnienie w księdze wieczystej wpisów,  
a więc mnogość widocznych (dostęp do wersji elektronicznych ksiąg wieczys-
tych online) nieujawnionych wzmianek. 

Firmy deweloperskie oraz ich klienci będą nadal mogli korzystać z progra-
mów rządowych ułatwiających realizację inwestycji oraz ich zakup. Jedną  
z takich propozycji jest obecnie program dopłaty do budowy domów energo-
oszczędnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 
maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowią-
zuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 
roku wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym 
zuŜyciu energii”. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budują-
cych budynki mieszkalne o niskim zuŜyciu energii. Program skierowany jest do 
osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących mieszkanie od 
dewelopera. Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu ban-
kowego zaciągniętego na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania9. Na razie 
deweloperzy nie wierzą w powodzenie programu, poniewaŜ twierdzą, Ŝe na 
polskim rynku są firmy, które budują domy i mieszkania z energooszczędnością 
na poziomie 40kWh, ale niezgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Twórcy programu natomiast uwa-

                                                 
8 P. Siciński, Ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia z umowy deweloperskiej, „Nierucho-

mości” 2012, kwiecień. 
9 Dopłaty do domów energooszczędnych, www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-

kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/ (17.10.2013). 
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Ŝają, Ŝe w przyszłości projekty tego typu prowadzone wraz z instytucjami pań-
stwowymi będą wspomagały polską gospodarkę. 

Po wygaśnięciu programu Rodzina na Swoim rząd proponuje nowe rozwią-
zanie pod hasłem Mieszkanie dla Młodych (MdM), które obowiązuje od początku 
2014 roku, a wiąŜe się z dopłatami do kredytów hipotecznych. MdM polega na 
jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wy-
płaty kredytu. Istotą programu jest pomoc ludziom młodym przy zakupie ich 
pierwszego mieszkania. Dodatkowo ustawodawca stara się poprzez warunki po-
mocy realizować teŜ inne cele: wspierać politykę prorodzinną oraz nakręcać ko-
niunkturę gospodarczą. Ten pierwszy cel mają przybliŜać bonusowe dopłaty dla 
rodzin z dziećmi (dodatkowe 5%) oraz moŜliwość dalszego zwiększenia kwoty 
przyznanej pomocy, jeśli w ciągu trzech lat rodzina powiększy się. Celowi go-
spodarczemu ma natomiast słuŜyć zapis mówiący, Ŝe dopłata przysługuje jedynie 
nabywcom mieszkania na rynku pierwotnym. Wskazanie wyłącznie rynku pier-
wotnego budzi duŜe kontrowersje, ale jest duŜą szansą na zwiększenie sprzedaŜy 
mieszkań oferowanych przez deweloperów. 

Na rozwój polskich przedsiębiorstw deweloperskich będą równieŜ oddzia-
ływały czynniki społeczno-kulturowe. W środowisku młodych, dobrze wy-
kształconych ludzi, wraz z przejmowaniem europejskiego stylu pracy, rozpo-
wszechnia się styl Ŝycia porównywalny do tego z europejskich metropolii. Jed-
nocześnie rozwija się model mieszkania miejskiego, nowocześnie zaaranŜowa-
nego i wyposaŜonego. Aby czynniki społeczno-kulturowe mogły pozytywnie 
wpływać na rozwój przedsiębiorstwa, deweloperzy powinni być świadomi, Ŝe 
wybór mieszkania jest informacją o konsumencie i wyznawanych wartościach, 
a takŜe demonstracją statusu materialnego i okazaniem preferowanego stylu 
Ŝycia, a wybrana lokalizacja określa jego stosunek do przyrody, rodziny i spo-
łeczności10. 

Ostatni z analizowanych czynników otoczenia ma charakter demograficzny. 
Zmniejszająca się obecnie z roku na rok liczba mieszkańców Polski nie jest dla 
deweloperów korzystną sytuacją (według prognoz w 2020 roku będzie w Polsce 
37 829 tys mieszkańców, a w 2035 roku – 35 993 tys.11). Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym wzrasta, a w wieku przedprodukcyjnym spada w stosunku do 
liczby osób aktywnych zawodowo – jest to z kolei niekorzystne zjawisko ozna-

                                                 
10 M. Rozborska, Zachowania konsumentów na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkanio-

wych, Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły Bankowej nr 25, Wrocław 2011, s. 528. 
11 Prognoza ludności na lata 2008–2035, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ 

Prognoza.aspx (11.06.2014). 
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czające, Ŝe mniejsza grupa ludzi będzie musiała ponosić cięŜar utrzymania ro-
snącej grupy emerytów. Czynniki demograficzne mają istotne znaczenie  
z punktu widzenia popytu na lokale mieszkalne. KaŜde gospodarstwo domowe 
potrzebuje mieszkania, a jego preferencje i potrzeby zmieniają się na kolejnych 
etapach Ŝycia. 

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw deweloperskich jako element 
otoczenia bliŜszego 

Działania podmiotów deweloperskich będą równieŜ pozostawały pod 
wpływem szczególnych czynników zewnętrznych tzw. czynników otoczenia 
bliŜszego. Otoczenie rozumiane jest tu jako wszystkie podmioty, z którymi 
deweloper utrzymuje relacje biznesowe, czyli nabywcy, dostawcy, wykonawcy, 
konkurenci i inne instytucje związane z branŜą. Oceniając wpływ otoczenia 
konkurencyjnego, moŜna odwołać się do metody jakościowej analizy strate-
gicznej, która pozwala na ocenę ogólną jego atrakcyjności oraz na ocenę szans  
i zagroŜeń dla firmy działającej w danym sektorze12. Wykorzystując znany mo-
del „5 sił Portera”, dokonano symulacyjnej oceny sytuacji przedsiębiorstw de-
weloperskich w perspektywie najbliŜszych kilku lat. 

Odnosząc wskazany model do badanego rynku nieruchomości mieszkanio-
wych, moŜna wskazać warunki otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw 
deweloperskich. W otoczeniu konkurencyjnym deweloperów największą siłę 
przetargową mają nabywcy. Mogą oni konkurować z deweloperem, wymusza-
jąc obniŜenie cen, poprawę jakości wykonania oraz zwiększenie zakresu obsłu-
gi. PowyŜsze stwierdzenie potwierdza duŜa liczba gotowych juŜ mieszkań wy-
budowanych w ubiegłych latach i wciąŜ czekająca na swoich nabywców. Na-
tomiast mieszkania najbardziej popularne 2–3-pokojowe, znajdujące się w naj-
lepszych lokalizacjach, z dogodnym rozkładem wnętrz i pomieszczeniami po-
mocniczymi cieszą się duŜym zainteresowaniem i wciąŜ są sprzedawane na 
etapie budowy – w tym segmencie popyt przewyŜsza podaŜ. 

Substytutem dla zakupu mieszkania jest jego wynajęcie, jednakŜe jest to 
mniej popularne rozwiązanie. Polacy nie są tak mobilni jak mieszkańcy innych 
krajów Europy Zachodniej i zdecydowanie rzadziej decydują się na zmianę 
miejsca zamieszkania w związku ze znalezieniem pracy poza dotychczasowym 
lokum. Dla deweloperów zagroŜeniem nie są mieszkania komunalne, gdyŜ ich 
liczba jest niewystarczająca i przeznaczone one są dla najbiedniejszych i naj-

                                                 
12 Szerzej: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 

Warszawa 2013. 
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bardziej potrzebujących mieszkańców, którzy i tak nie mogliby sobie pozwolić 
na zakup mieszkania od dewelopera. 

JeŜeli chodzi o dostawców, którzy są zaangaŜowani w przebieg procesu in-
westycyjnego, głównie producenci oraz dystrybutorzy materiałów i technologii 
budowlanych, to odgrywają oni duŜą rolę w otoczeniu firm deweloperskich. 
Natomiast mnogość dostawców, szeroki dostęp do materiałów budowlanych  
i nowoczesnych technologii, mimo wysokiej pozycji i duŜego znaczenia tych 
firm dla deweloperów, nie powoduje, Ŝe ich siła przetargowa względem dewe-
loperów jest większa. Zarówno firmy deweloperskie, jak i dostawcy materiałów 
są rozproszeni, Ŝadna ze stron nie ma pozycji monopolistycznej, niskie są teŜ 
koszty zmiany dostawcy. Istnieje natomiast moŜliwość integracji pionowej, 
czyli dostawca bądź wykonawca moŜe się podjąć realizacji inwestycji mieszka-
niowej, przestaje być dostawcą i staje się jednocześnie konkurentem (co i tak  
w mocno rozproszonej branŜy nie jest znaczącym zagroŜeniem). 

MoŜliwość wejścia na rynek nieruchomości mieszkaniowych dla nowych 
firm nie jest obecnie trudna. Analizując sytuację w sektorze nieruchomości, 
dynamikę jego wzrostu i rentowność, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe relatywnie słabe są 
bariery wejścia na ten rynek. Mają na to wpływ: brak wymogu koncesji, szeroki 
dostęp do kanałów dystrybucji, małe formalne bariery wejścia na rynek i zało-
Ŝenia firmy. Zdecydowanie trudniejsze dla nowych firm jest utrzymanie się na 
rynku, stworzenie oferty odpowiadającej potrzebom nabywców, pozyskanie 
finansowania i sfinalizowanie przedsięwzięcia deweloperskiego. 

Podsumowanie 

Podsumowując prowadzone w opracowaniu rozwaŜania, dowiedziono, Ŝe 
funkcjonowanie i rozwój firm deweloperskich jest zdeterminowane przez ele-
menty ich otoczenia zewnętrznego bliŜszego i dalszego. W szczególności 
stwierdzono następujące zjawiska towarzyszące funkcjonowaniu badanych 
przedsiębiorstw z perspektywy ich otoczenia: 
1. Zarówno bliŜsze, jak i dalsze otoczenie konkurencyjne, na które deweloper 

nie ma wpływu, są obecnie dla niego dość korzystne. Oferta pomocy ze 
strony państwa w postaci dopłat do zakupu mieszkań z rynku pierwotnego 
(RnS, MdM) oraz dopłat do mieszkań energooszczędnych (z NFOŚiGW), 
uregulowanie przez państwo kwestii realizacji umów z nabywcami oraz 
sposobu ich rozliczenia z deweloperem (ustawa o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), mimo pewnych utrudnień 
są dla firm deweloperskich szansą na rozwój. Część klientów, którzy do-
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tychczas obawiali się zakupu mieszkań z rynku pierwotnego (w tym miesz-
kań w trakcie budowy) przez świadomość ochrony swoich praw i pieniędzy 
będzie skłonna zdecydować się na taki zakup. 

2. Nowoczesne technologie pozwalają deweloperom na szybszą realizację 
wyŜszej jakościowo inwestycji. Budowa energooszczędnych budynków 
mieszkalnych tworzy wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa społecznie 
odpowiedzialnego dla potencjalnych klientów, którzy będą mogli zamiesz-
kać w lokalach cechujących się niŜszym kosztem utrzymania. 

3. Niezbyt sprzyjające kwestie demograficzne są równowaŜone przez społecz-
no-kulturowe czynniki, takie jak zmiana podejścia do kwestii mieszkania 
wśród młodych ludzi rozpoczynających samodzielne Ŝycie w kierunku bar-
dziej zbliŜonym do zachodnioeuropejskiego, tj. większa mobilność, Ŝycie 
na własny rachunek. 

4. Czynniki otoczenia bliŜszego, takie jak: duŜy popyt w segmencie mieszkań 
popularnych, mała liczba substytutów, słaba siła przetargowa dostawców  
i wykonawców oraz mała groźba pojawienia się nowych firm deweloper-
skich w mocno juŜ rozproszonym sektorze, powodują, Ŝe firmy deweloper-
skie o ugruntowanej pozycji wiodą prym w branŜy, a nowo wchodzące 
przedsiębiorstwa przy dobrze przygotowanej ofercie równieŜ mogą znaleźć 
nabywców na swoje realizacje. 
Z powyŜszych rozwaŜań moŜna wywnioskować, Ŝe uwarunkowania ze-

wnętrzne dla branŜy deweloperskiej będą m.in. ewoluowały w kierunku jeszcze 
większej ochrony nabywców, rozwiązań prośrodowiskowych w realizowanych 
inwestycjach, wsparcia młodych rodzin ze strony państwa. Jednocześnie  
w związku ze zmniejszącą się liczbą ludności, większą konkurencją i większy-
mi wymogami ze strony nabywców rosnąć będą wymogi klientów co do jakości 
sprzedawanych mieszkań. 
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population decline, increasing competition and increased requirements from buyers about the 
quality of flats.  
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wybrane efekty procesu globalizacji, szczególnie mające wpływ 
na płace realne w gospodarce światowej. Spadek płac, według autorki artykułu, jest determino-
wany w duŜym stopniu przez czynniki polityczne (ideologia neokonserwatywna) oraz czynniki 
ekonomiczne – zmiany na międzynarodowym rynku pracy, przenoszenie produkcji z krajów 
rozwiniętych (o wysokich płacach) do krajów rozwijających się (o niskich płacach). W opraco-
waniu podkreślono równieŜ, Ŝe rozwój gospodarczy danego kraju i nowoczesność jego gospodar-
ki (np. Korea Płd., Chiny) nie wynikał tylko z procesów globalizacyjnych, lecz raczej świado-
mych polityk gospodarczych ich rządów. 

Słowa kluczowe: globalizacja, zmiany gospodarcze, płace 

Wprowadzenie 

Ostatnie 30 lat w gospodarce światowej to nadal postępujący proces jej glo-
balizacji. Mówiąc o globalizacji, naleŜy zawsze sprecyzować, które jej aspekty 
są analizowane. Okazuje się, Ŝe mimo znaczącego wzrostu PKB na mieszkańca 
globalizacja nie rozwiązała wielu problemów. Zwolennicy globalizacji uwaŜali, 
Ŝe dzięki niej nastąpi dyfuzja nauki i wiedzy, jak nigdy wcześniej w historii. 
Okazało się jednak, Ŝe postęp w rozwoju nauki, techniki i technologii nastąpił  
w tych krajach, w których władze prowadziły świadomą politykę w tym zakre-
sie. NaleŜą do nich m.in. Chiny, Korea Płd., Indie czy Brazylia2. Globalizacja 

                                                 
1 klimkowr@uek.krakow.pl. 
2 H. Kozarowicz, A. Skowrońska, Polityka przemysłowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wro-

cław 2005, s. 102–103. 
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ma takŜe istotny wpływ na zmianę płac realnych i na tym przede wszystkim 
aspekcie skupiono się w artykule.  

Istota globalizacji 

Termin „globalizacja” choć powszechnie stosowany, jest bardzo niejedno-
znaczny i interpretowany w róŜnych aspektach. Globalizacja według niektórych 
badaczy to zespół procesów prowadzących do intensyfikacji ekonomicznych, 
politycznych i kulturowych stosunków poprzez granice. Globalizację naleŜy 
traktować całościowo oraz wskazywać na jej implikacje, nie tylko ekonomicz-
ne. Jest to proces pogłębiania się światowych powiązań we wszystkich aspek-
tach współczesnego Ŝycia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kultu-
rowego. 

Według Unii Europejskiej globalizację moŜna definiować jako proces,  
w którym rynki i produkcja w róŜnych krajach stają się coraz bardziej współza-
leŜne w związku z dynamiką wymiany towarów, usług, przepływem kapitału  
i technologii. Globalizacja oznacza zmniejszenie barier między krajami: fizycz-
nych, technologicznych, politycznych i ekonomicznych, oraz wzmocnienie 
ściślejszych powiązań ekonomicznych, politycznych i społecznych. Prowadzi to 
do tworzenia się zintegrowanego i globalnego rynku towarów, usług, kapitału  
i kształtowania się międzynarodowego podziału pracy. 

W artykule autorka skupia się na globalizacji w aspekcie ekonomicznym. 
Globalizacja ekonomiczna to postępujący proces integrowania się krajowych  
i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału. Pro-
ces ten prowadzi do wzajemnego przenikania i scalania się rynków oraz umię-
dzynarodowienia produkcji, dystrybucji, marketingu i przyjęcie przez firmy 
globalnych strategii działania. W ten sposób rynki i produkcja w róŜnych kra-
jach stają się coraz bardziej powiązane i współzaleŜne. Przejawem procesów 
globalizacji jest teŜ przestrzenna  reorganizacja produkcji i penetracja przemy-
słów przez granicę, powiązania rynków finansowych, dyfuzja technologii  
i upodabnianie się norm, standardów wytwarzania oraz stylów konsumpcji na 
całym świecie3.  

W ramach globalizacji ekonomicznej moŜna wyróŜnić kilka jej obszarów: 
1. Globalizacja finansów i własności kapitału. Deregulacja rynków finanso-

wych, międzynarodowa mobilność kapitału, wzrost fuzji i akwizycji. Glo-
balizacja akcjonariatu jest jeszcze w początkowym stadium. 

                                                 
3 Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002, s. 17–18. 
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2. Globalizacja rynków i strategii, a w szczególności konkurencji. Integracja 
działalności gospodarczej na skalę światową, ustanowienie zintegrowanych 
działań poza swoimi granicami (włączając w to B + R oraz finansowanie), 
globalne poszukiwanie komponentów, alianse strategiczne. 

3. Globalizacja technologii i – co się z tym wiąŜe – takŜe badań, rozwoju oraz 
wiedzy. Technologia jest podstawowym katalizatorem rozwoju, rozwój 
technologii, informacji, telekomunikacji umoŜliwia rozwój globalnych sieci 
tej samej firmy i między róŜnymi podmiotami. Globalizacja jako proces 
uniwersalizacji toyotyzmu – racjonalizacja kosztów produkcji (chodzi  
o tzw. lean production, czyli produkcję odchudzoną). 

4. Globalizacja stylów Ŝycia i modeli konsumpcji, a co za tym idzie globaliza-
cja kultury. Transfer i transplantacja dominujących stylów Ŝycia. Zrównanie 
modeli konsumpcji. Rola mediów. Transformacja kultury, kulturowe „po-
Ŝywienie” i produkty „kulturowe”. Zastosowanie zasad GATT, przenosze-
nie wzorców kulturowych.  

5. Globalizacja rządzenia i regulacji prawnych. Zmniejszona rola rządów na-
rodowych i parlamentów. Próby stworzenia nowej generacji przepisów i in-
stytucji globalnych rządów. 

6. Globalizacja jako polityczne ujednolicenie świata. Prowadzone przez pań-
stwa analizy integracji społeczeństw świata w globalny polityczny i ekono-
miczny system, któremu przewodzić będzie wiodąca siła. 
Niektórzy badacze dodają jeszcze jedną kategorię, czyli globalizację po-

strzegania i świadomości. Chodzi tu o społeczno-kulturowe procesy skoncen-
trowane na „jednej ziemi”, ruchy globalistyczne, obywatele świata itp.4 

Warunki istnienia globalizacji 

Większość autorów uwaŜa, Ŝe moŜna wyróŜnić cztery główne czynniki wa-
runkujące istnienie globalizacji. Pierwszym jest rozwój transportu, informatyki  
i telekomunikacji. Odkrycia naukowe II połowy XX w. szybko przełoŜyły się 
na powstanie i rozwój całkiem nowych dziedzin przemysłu. NaleŜą do nich 
informatyka i telekomunikacja. Powodowało to na niespotykaną wcześniej ska-
lę łatwość zbierania, przesyłania, analizowania i wykorzystania informacji. 
Dotyczyło to zarówno informacji koniecznych do zarządzania oddalonymi fi-
liami firm, jak równieŜ róŜnego rodzaju informacji rynkowych. Szczególnie 
istotne są dwie rzeczy: 

                                                 
4 K. Rosłanowska-Plichcińska, M. Jarosiński, Granice  konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, 

Warszawa 1996, s. 48–49. 



Regina Klimkowska 62 

a) informacje związane z rynkami finansowymi: kapitałowymi, pienięŜ-
nymi i walutowymi oraz rynkami surowcowymi; zakres, wiarygodność 
i szybkość przepływu informacji to moŜliwość osiągnięcia ogromnych 
zysków, np. jakiś podmiot handluje papierami wartościowymi, obser-
wuje na ekranie komputera, Ŝe w miejscu X ten papier wartościowy jest 
tańszy niŜ gdzie indziej; kupując go w tym miejscu, zaoszczędza 
znaczne środki pienięŜne; podobnie sprzedając papier wartościowy, 
uzyskuje informacje, gdzie jest on najdroŜszy; wtedy sprzedając go, 
uzyskuje większy zysk; podobnie wygląda sprawa w przypadku handlu 
walutami czy surowcami bądź produktami rolniczymi na odpowiednich 
giełdach; 

b) dzięki zastosowaniu komputerów moŜna uzyskać równieŜ wiele infor-
macji marketingowych, np. związanych z podaŜą, popytem bądź na te-
mat powstających nisz rynkowych. 

DuŜe znaczenie ma równieŜ analiza zachowań konsumentów dotyczących 
ich preferencji, decyzji zakupowych, mody itp. Istotną rolę odgrywa teŜ infra-
struktura transportowa, sieć autostrad, która pozwala np. na to, Ŝe dealer samo-
chodu marki Y w ciągu kilkunastu godzin jest w stanie sprowadzić z Belgii 
samochody, na które u niego jest popyt, zaś w Belgii nie ma. Autostrady i dobre 
drogi to równieŜ moŜliwość ograniczenia zapasów, czyli i kosztów z nimi zwią-
zanych, np. stosując metodę JIT(just in time). Podobna sytuacja dotyczy dobrze 
rozwiniętej infrastruktury kolejowej czy lotniczej.  

Na obecnym etapie rozwoju powstały zatem nowe techniczne warunki do 
zasadniczego wzrostu mobilności rynków produkcji na globalnym rynku. 
UmoŜliwia to zbliŜenie się do stanu, przy którym wszystko wszędzie moŜna 
produkować i sprzedawać, czyli będą warunki do takiego uwolnienia rynku, aby 
moŜna było działać nie tylko w ramach gospodarki narodowej, ale i globaliza-
cji.  

Drugim istotnym czynnikiem istnienia globalizacji jest liberalizacja mię-
dzynarodowych stosunków gospodarczych likwidujących bariery celne, stawia-
jąca na swobodę wymiany walut i wolność w przepływie kapitału. Pod koniec 
lat 40. przeciętne cło na artykuły przemysłowe wynosiło 40%, ale juŜ na po-
czątku lat 90. stanowiło ono tylko 4,7% i w następnych latach nadal spadało.  
W efekcie najbardziej wydajni producenci uzyskali dostęp do lokalnych ryn-
ków, które były wcześniej silnie chronione. 

Istotną rolę w globalizacji odegrała zatem liberalizacja przepisów kapitało-
wych. Do początku lat 70. XX w. międzynarodowy przepływ kapitału był ściśle 
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kontrolowany. Odstąpienie od systemu z Bretton Woods spowodowało, Ŝe za-
częto stopniowo znosić system kontroli przepływu kapitału. Na takie działania 
zdecydowały się równieŜ kraje rozwijające się. Obecnie w ciągu kilku minut 
miliardy dolarów przenoszone są z jednego końca świata na drugi celem osią-
gnięcia zysku na róŜnicy oprocentowania, cen i kursów walut. 

Dyskusyjną kwestią jest od II połowy XX w. rozwój wielu rodzajów fundu-
szy inwestycyjnych i powierniczych. Z jednej bowiem strony fundusze te na-
pływając do jakiegoś kraju, pozwalają zastąpić niedostatek zasobów finanso-
wych danego państwa, zaś z drugiej jednak jego gwałtowny odpływ dewastuje 
gospodarkę.  

WaŜną rolę na rynkach finansowych zaczęły odgrywać równieŜ  róŜnego 
rodzaju innowacje finansowe, np. financial futures czy opcje. Obecnie w globa-
lizacji wymiana towarowa stanowi poniŜej 5% światowych obrotów finanso-
wych, reszta obrotów przypada na rynki finansowe. Tak ogromny rozwój ryn-
ków finansowych powoduje, Ŝe zmowa kilku znaczących spekulantów wystar-
czy, by sterować kursem walut większości krajów – poza dolarem USA, euro, 
juanem i jenem. 

Trzecim warunkiem istnienia globalizacji, ściśle związanym z rozwojem 
transportu, informatyki i telekomunikacji, jest rozwój kompatybilnej infrastruk-
tury biznesu. Składa się ona z:  

b) twardej infrastruktury biznesu – połączenia drogowe, kolejowe, lotni-
cze, dworce kolejowe, porty lotnicze, stacje benzynowe, hotele itp.; 

c) miękkiej infrastruktury biznesu, czyli odpowiedniej infrastruktury logi-
stycznej, komputerowych połączeń informatycznych i teleinformacji, 
nowoczesnej telekomunikacji itp. 

Globalizacja wymusza równieŜ uproszczenie i ujednolicenie polityki eko-
nomicznej poszczególnych krajów. Kraje, które nie są w stanie sprostać wyma-
ganiom związanym z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury twardej i mięk-
kiej i nie potrafią wyposaŜyć gospodarek w odpowiednio dostosowane zasoby  
i zdolność waŜną dla współczesnej  międzynarodowej działalności gospodar-
czej, podlegać będą marginalizacji. Przykładowo, tak stało się z prawie całym 
kontynentem afrykańskim. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe globalizacja (ekono-
miczna) przyspieszyła procesy integracyjne, ale teŜ procesy marginalizacji  
i odrzucenia. 

Ostatnim omawianym czynnikiem mającym wpływ na istnienie globalizacji 
to wyjątkowo korzystne warunki psychologiczne i ideologiczne w czasie, gdy 
kapitalizm stracił konkurenta. Rozpad Związku Radzieckiego spowodował, Ŝe 
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pojawiło się wiele „nowych–starych” krajów, które miały pewien znaczący 
potencjał ekonomiczny. Początki globalizacji, koniec lat 70. i lata 80., to był  
początek powoływania globalnego systemu, aby powstrzymywał globalny ko-
munizm. W rozwiniętych  krajach Europy Zachodniej, Ameryki i Azji narastała 
bariera popytu i pojawiały się coraz większe trudności związane w wykorzysta-
niem wiedzy i kapitału. Dlatego teŜ poszukiwano rozwiązań, które ułatwiałyby 
wejście na inne rynki. Stąd teŜ dąŜenie najbardziej rozwiniętych krajów i ich 
organizacji międzynarodowych do usuwania barier administracyjnych i ekono-
micznych ograniczających konkurencję. Wpłynęło to na uruchomienie procesu 
ograniczania barier celnych, prawnych czy finansowych chroniących słabsze 
państwa i ich przedsiębiorstwa przed konkurencją zewnętrzną oraz ograniczenie 
prawno-ekonomicznych rozwiązań, które umoŜliwiały słabszym gospodarkom 
bezpieczne podejmowanie rywalizacji z konkurentami zagranicznymi. Kiedy 
więc rozwinięte państwa kapitalistyczne na róŜne sposoby wymusiły otwarcie 
nie tylko Rosji i krajów postradzieckich, ale i większości innych krajów świata, 
od razu kraje rozwinięte znalazły się na wiodącym miejscu. Kraje postradziec-
kie wraz z krajami rozwijającymi się były nie tylko instytucjonalnie, ale men-
talnie na przegranej pozycji. Globalizacja była więc procesem wykreowanym 
przez rozwinięte kraje, wprowadzanym przez nie w Ŝycie, zyskownym i mak-
symalnie przyspieszanym w ich interesie5. 

Proces rozwoju i integracji gospodarczej państw wysoko rozwiniętych bez 
globalizacji nastąpiłby równieŜ, jednak odbywałby się wolniej. Charakter więzi 
gospodarczych między krajami naleŜącymi do relatywnie jednorodnej grupy, 
jaką stanowią państwa wysoko rozwinięte, kształtuje się w wyniku działania 
dwóch czynników. Czynnik pierwszy wiąŜe się z wysokim poziomem rozwoju 
społeczno-ekonomicznego i kulturowego w zakresie struktur produkcyjnych, 
preferencji i gustów konsumentów, sposobów zaspokajania potrzeb czy teŜ 
sposobów wytwarzania dóbr. Czynnik drugi dotyczy ogółu warunków determi-
nujących moŜliwości i sposoby rozwiązywania oraz rozwijania kontaktów mię-
dzy podmiotami z róŜnych państw. Do tych warunków moŜna zaliczyć: stopień 
integracji rynków narodowych, poziom barier handlowych i barier w migracji 
czynników produkcji, rozwój międzynarodowych powiązań finansowych itd. 

Specyfika, jaka wiąŜe się z wysokim stopniem zaawansowania w rozwoju, 
jest równieŜ wynikiem całego kompleksu czynników. NajwaŜniejsze z nich to 
czynniki autonomiczne i indukowane. Czynniki autonomiczne wyrastają z hi-

                                                 
5 W. Szymański, Globalizacja. Wyzwania i zagroŜenia, Difin, Warszawa 2001, s. 14–24. 
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storycznych prawidłowości postępu, wiedzy, kultury i cywilizacji (zwłaszcza 
czynników uniwersalnych niezwiązanych z toŜsamością narodową). Czynniki 
indukowane zaś to procesy zachodzące w innych sferach czy innych krajach 
oraz przejawiające się w efektach naśladownictwa, demonstracji czy teŜ kumu-
lacyjnych procesach mnoŜnikowych. Łączne oddziaływanie czynników auto-
nomicznych i indukowanych prowadzi do upodabniania się6. 

Innym zjawiskiem występującym juŜ wcześniej, ale które nasiliła globaliza-
cja, jest współzaleŜność handlowa. Współczesny handel jest jednym ze zjawisk 
gospodarczych gospodarki światowej i dotyczy głównie krajów uprzemysło-
wionych. Znajduje swój wyraz w zwiększającej się skali wzajemnych powiązań 
handlowych, kapitałowych i technologicznych między poszczególnymi gospo-
darkami, gałęziami czy firmami. Wzmocnienie współzaleŜności jest skutkiem 
wielu czynników, wśród których dwa mają szczególne znaczenie: 

– zmiana charakteru procesów rozwoju gospodarczego, wyraŜająca się 
we wzroście roli przemian strukturalnych w sferze produkcji, popytu  
i technologii jako źródła wzrostu gospodarczego, 

– postępująca internacjonalizacja Ŝycia gospodarczego, znajdująca wyraz 
w rosnącej otwartości gospodarek na współpracę handlową i produk-
cyjną. 

MoŜna wyróŜnić dwa rodzaje zjawisk mieszczących się w pojęciu współza-
leŜności: zjawisko podatności na straty oraz zjawisko wraŜliwości na zakłócenia 
płynące z danych gospodarek.  

Podatność na straty wyraŜa wielkość i koszty szkód, jakie wiąŜą się ze 
zmniejszeniem poziomu transakcji realizowanych między krajami przy załoŜe-
niu istnienia wysokiego stopnia ich wzajemnej zaleŜności. Wysoki stopień wza-
jemnej zaleŜności moŜe przejawiać się w szerokim zakresie realizowanych 
transakcji handlowych, kapitałowych i pienięŜnych, a więc w duŜym udziale 
krajów partnerskich w całkowitym imporcie i eksporcie danego kraju czy teŜ  
w całkowitych zagranicznych inwestycjach bezpośrednich. MoŜe mieć równieŜ 
miejsce przy mniejszym zakresie i w mniejszej liczbie wzajemnych transakcji, 
posiadających jednakŜe szczególne znaczenie dla realizacji podstawowych pro-
cesów produkcyjnych (wzajemne dostawy materiałów, półproduktów czy naj-
waŜniejszych podzespołów). Ograniczenie zakresu transakcji wywołuje dwa 
rodzaje skutków w obu  krajach lub grupach państw. Po pierwsze, przynosi 
określone szkody w formie zmniejszenia wolumenu dóbr dostępnych na rynku, 

                                                 
6 A. Zielińska-Głębocka, Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzyna-

rodowego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 9. 
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wzrostu kosztów produkcji, spadku moŜliwości eksportowych itd. Po drugie zaś 
tworzy konieczność dostosowań w celu usunięcia szkody i obniŜenia kosztów, 
jakie jej towarzyszą7. WspółzaleŜność państw wysoko rozwiniętych oparta na  
zjawisku podatności ma charakter symetryczny, co oznacza, Ŝe przy łączącym 
je szerokim zakresie powiązań, kaŜde zmniejszenie skali współpracy wywołuje 
straty ekonomiczne, społeczne i polityczne po obu stronach. Rozmiar tych strat 
jest podobny. śadne z państw nie jest więc zainteresowane ograniczaniem 
transakcji, co rodzi naturalną tendencję do utrzymywania lub rozszerzenia wza-
jemnej współpracy. 

WraŜliwość na zakłócenia z zewnątrz stanowi zaś element współzaleŜności 
międzynarodowej oparty na trzech załoŜeniach: 
1. Kraje partnerskie prowadzą działalność gospodarczą, która kształtuje po-

ziom ich wzajemnej zaleŜności. Działalności tej towarzyszy systematyczne 
pojawianie się drobnych zakłóceń, spowodowanych normalnymi zmianami 
w funkcjonowaniu gospodarek zagroŜonych czy systemów międzynarodo-
wych. Zmiany te naleŜy traktować jako obiektywne zdarzenia powstające  
w trakcie normalnych procesów ekonomicznych, niezwiązane z Ŝadną for-
mą walki politycznej czy celowego nacisku gospodarczego. 

2. Normalne zakłócenia zewnętrzne nie zmieniają przeciętego poziomu zaleŜ-
ności krajów ukształtowanego w wyniku „normalnej” współpracy gospo-
darczej i „normalnej” działalności wewnątrz badanych gospodarek. Prowa-
dzą jedynie do niewielkich przesunięć w skali dotyczących  transakcji czy 
w skali zaleŜności. Pozwala to na mierzenie współzaleŜności. 

3. Obok normalnych zakłóceń zewnętrznych pojawiają się równieŜ zakłócenia 
szokowe wywołane przez zjawiska przypadkowe, których nie moŜna prze-
widzieć. Przykładem tego typu zjawisk są gwałtowne zmiany cen surow-
ców na rynkach międzynarodowych, perturbacje na rynkach walutowych 
czy teŜ zmiany stóp procentowych. 
Kraje wysoko rozwinięte wykazują duŜą wraŜliwość na normalne i szokowe 

zakłócenia zewnętrzne powstające w ich wzajemnych stosunkach. Zakłócenia te 
wywołują odpowiednie reakcje dostosowawcze, dzięki którym gospodarki 
przystosowują się do nowych warunków funkcjonowania. Skutkiem tych dosto-
sowań bywa często wzrost  konkurencyjności cenowo-kosztowej czy technolo-
gicznej8. Przykładowo, po kryzysie energetycznym w latach 70. pojawiły się 

                                                 
7 Ibidem, s. 11. 
8 Ibidem, s. 12–13. 
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samochody spalające o wiele mniej benzyny, a gospodarki najbardziej rozwi-
niętych krajów świata stały się o wiele mniej energochłonne. 

Efekty globalizacji w sferze technologii i płac 

W załoŜeniach globalizacji mówiono o tym, Ŝe przyniesie ona rozwój go-
spodarczy, głównie dzięki gospodarce opartej  na wiedzy. Okazało się to jednak 
nie tylko iluzją, ale były to świadome działania krajów rozwiniętych w tym 
kierunku, aby jak najdłuŜej utrzymać monopol technologiczny. Rozwinięte 
kraje Zachodu, a szczególnie USA, obawiały się, Ŝe powtórzy się sytuacja z lat 
50. i 60. XX wieku, gdy USA dzięki swojej polityce niejako „wyhodowała” 
konkurencję dla swego przemysłu wytwórczego w postaci firm z Japonii i tzw. 
azjatyckich tygrysów, inwestując w tamtych krajach po II wojnie światowej. 
Amerykanie wprowadzili w tych rejonach swoją technikę i technologię, zapo-
znając z nimi miejscową siłę roboczą. Odbywało się to zgodnie z klasycznym 
procesem uczenia się. 

Proces uczenia się jest formą inwestowania w działania dostosowawcze,  
a jego efekty ujawniają się po upływie pewnego okresu. Uczenie obejmuje dwa 
elementy: 
1. Klasyczny proces uczenia się przez działanie, tzw. learning by doing, zwią-

zany z kumulacyjnym procesem wytwarzania produktów i wydłuŜania serii 
produkcyjnych (wzrostem skali produkcji). Skutki tego procesu ujawniają 
się w formie dynamicznych korzyści skali, a więc wzrostu doświadczenia 
produkcyjnego w czasie powtarzania procesów produkcyjnych. 

2. AngaŜowanie wydatków na B + R i zatrudnienie kwalifikowanej siły robo-
czej w celu uczenia się nowych procesów produkcyjnych, czyli learning to 
learn. Uczenie się tego, jak uczyć wprowadzania nowych produktów i no-
wych procesów wytwórczych  wymaga wydatków, które mają kumulacyjny 
charakter i są endogeniczne dla firmy. 
Powoduje to, Ŝe korzyści pojawiają się potem systematycznie w całym pro-

cesie rozwoju, a nie tylko jednorazowo9. 
Japonia, a szczególnie azjatyckie tygrysy nauczyły się bardzo wiele od 

Amerykanów, a potem same rozwijały gospodarkę opartą na wiedzy. Przejawiło 
się to z jednej strony znacznymi wydatkami na badania i rozwój, ale równieŜ 
chronieniem własnych przemysłów za pomocą róŜnego rodzaju barier. Amery-
kanie natomiast, jeŜeli przenosili produkcję za granicę, to była to produkcja 

                                                 
9 Ibidem, s. 123–124.  
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praco-, a nie naukochłonna, którą mogła wykonywać słabo wykształcona siła 
robocza. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe globalizacja została doskonale wykorzystana przez 
Chiny, niektóre kraje azjatyckie10 i częściowo Brazylię. W ostatnich kilkudzie-
sięciu latach bardzo wzrosła międzynarodowa konkurencyjność tych gospoda-
rek. W tabeli 1 przedstawiono udział wydatków na B + R w wybranych krajach.  

Tabela 1 

Udział wydatków na badania i rozwój w wybranych krajach jako % PKB oraz w przeliczeniu na  
1 mieszkańca w USD w latach 2003 i 2010 (Stany Zjednoczone = 100%) 

Kraj 
B + R jako % PKB 

Wydatki na B + R w przeliczeniu na 
1mieszkańca w USD 

2003 2010 2003 2010 
Chiny 1,3 1,77 65,7 133,4 
Korea Płd. 2,6 3,74 508,7 1088,0 
Polska 0,5 0,74 64,8 145,0 
Rosja  1,3 1,16 116,8 231,0 
USA 2,6 2,90 997,7 1306,0 

Źródło: opracowano na podstawie: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2006, s. 781, Rocznik 
statystyczny, GUS, Warszawa 2012, s. 794. 

Konkurencyjność jest efektem relatywnej siły konkretnej gospodarki lub 
gałęzi gospodarki w stosunku do zagranicznych konkurentów. Konkurencyj-
ność definiowana jest równieŜ jako zdolność gospodarki do sprostania konku-
rencji międzynarodowej. Determinują ją czynniki makro- i mikroekonomiczne. 
Czynniki makroekonomiczne to polityka ekonomiczna rządu, polityka przemy-
słowa, handlowa, monetarna, fiskalna, podatki, funkcjonowanie rynków finan-
sowych, otoczenie społeczne, ekonomiczne, polityczno-prawne, system eduka-
cyjny i etos pracy. Zaś czynniki mikroekonomiczne to zdolności produkcyjne 
firmy, wyposaŜenie firmy w czynniki wytwórcze, koszty produkcji, stosunki 
pracy, innowacje i bardzo szeroko pojęte kwestie marketingowe, organizacji  
i zarządzania11. 

Analizując konkurencyjność gospodarek. nie moŜna zapomnieć o kwestii 
płac. Przyjmuje  się, Ŝe podstawowym sposobem zwiększenia konkurencyjności 
firmy, a w skali makro gospodarki jest zminimalizowanie płac. Ujmując zagad-
nienie od strony teorii ekonomii nie jest to do końca prawda, ale niestety jest to 
tak rozpowszechnione podejście, Ŝe trudno z nim polemizować. Od roku 1973 

                                                 
10 H. Kozarowicz, A. Skowrońska, Polityka przemysłowa…, s. 102–103. 
11 Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu międzynarodo-

wym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001, s. 36–37. 
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do 1993 realny PKB w USA w przeliczeniu na głowę mieszkańca zwiększył się 
o 33%. W tym czasie realne płace pracowników niepełniących funkcji kierow-
niczych znalazły się niestety na poziomie końca lat 50.; na początku lat 60. 
uposaŜenie szefów korporacji było 44 razy wyŜsze niŜ przeciętna płaca pracow-
ników firmy. W 1988 roku płaca ta była wyŜsza 320 razy12. 

Kolejnym problemem, który ujawnił się w wyniku globalizacji (de facto zo-
stał przez globalizację stworzony), był spadek płac realnych. Osłabione związki 
zawodowe oraz szantaŜ przedsiębiorców (jeśli nie ma zgody na nasze warunki, 
to produkcja zostanie przeniesiona za granicę), spowodowały, Ŝe pracownicy 
akceptowali stagnację płac. W efekcie coraz niŜsze dochody powodowały, Ŝe 
najpierw malał, a potem znikał fundusz swobodnej decyzji konsumentów. Lu-
dzie mieli coraz mniej pieniędzy, rosła natomiast masa towarowa. UwaŜano, Ŝe 
aby nie „zadusić” gospodarki, naleŜy zliberalizować dostęp do kredytów. Efek-
tem był kryzys zadłuŜeniowy, który nadal trwa.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe sukces Chin, niektórych krajów azjatyckich i Brazylii 
w grze globalizacyjnej wynikał nie z działania sił rynkowych, ale ze świadome-
go i mądrego sterowania przede wszystkim polityką przemysłową, handlową, 
monetarną i kursu walutowego13. W tabeli 2 przedstawiono PKB wybranych 
krajów jako % PKB USA na 1 mieszkańca w USD w wybranych latach.  
W przypadku wszystkich państw moŜna zauwaŜyć ogromny względny wzrost 
PKB w stosunku  do PKB USA. Jednak naleŜy pamiętać, dlaczego tak się stało. 

Tabela 2 

PKB wybranych krajów jako % PKB USA oraz na 1 mieszkańca w dolarach USD 

Kraj PKB na 1 mieszkańca PKB w % na 1 mieszkańca 
1995 2005 2011 1995 2005 2011 

Brazylia 4364 3225 10 716 15,8 7,7 23,0 
Chiny 585 1283 5417 2,1 3,1 11,6 
Indie 392 826 1406 1,4 1,5 3,0 
Rosja 2694 4047 10 551 9,8 9,7 22,2 
Polska 3634 7944 13 344 13,2 19,0 28,9 
USA 27 542 41 882 46 588 100 100 100 

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2006, s. 859, Rocznik statystyczny, GUS, Warsza-
wa 2012, s. 868.  

Okres po II wojnie światowej przyniósł nie tylko całkiem nowy polityczny 
podział świata. Bardzo wiele zmieniło się takŜe w gospodarce. Większość kra-
jów Europy, Kanada oraz, choć w znacznie mniejszym stopniu, Stany Zjedno-

                                                 
12 W. Szymański, Globalizacja…, s. 75. 
13 H. Kozarowicz, A. Skowrońska, Polityka…, s. 102. 
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czone przyjęły model gospodarczy zwany państwem dobrobytu (the welfare 
state). 

Bezpośrednio po II wojnie światowej najwyŜsze płace były w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie, co było zrozumiałe, gdyŜ na terenach tych państw 
nie prowadzono działań wojennych. MoŜna powiedzieć, Ŝe te dwa kraje na 
wojnie skorzystały w sensie ekonomicznym. Płace w rozwiniętych państwach 
Europy tuŜ po wojnie były bardzo niskie, wręcz groszowe. Jednak juŜ 14 lat od 
jej zakończenia, w 1959 roku, znacznie wzrosły i stanowiły około 30% płac  
w Stanach Zjednoczonych. W 1979 roku płace w przemyśle przetwórczym RFN 
i Szwecji przekroczyły o kilka procent płace w przemyśle przetwórczym Sta-
nów Zjednoczonych, a płace w Kanadzie i Japonii bardzo zbliŜyły się do po-
ziomu amerykańskiego. Podobne proporcje płacowe były w innych działach 
gospodarek tych krajów. 

Początek dekady lat 90. to ostatni okres, kiedy płace w rozwiniętych kra-
jach dalej wzrastały. Przykładowo, w RFN i Szwecji  przekroczyły w omawia-
nym przemyśle płace w Stanach Zjednoczonych odpowiednio o 45 i 39%. Wło-
chy i Francja miały równieŜ płace w przemyśle wytwórczym wyŜsze  od ame-
rykańskich i, podobnie jak w poprzednich latach, dotyczyło to innych działów 
gospodarek tych krajów (tab. 3 i 4). 

Tabela 3 

Godzinowe stawki w przemyśle wytwórczym wybranych krajów jako odsetek stawki godzinowej 
w przemyśle wytwórczym Stanów Zjednoczonych (Stany Zjednoczone = 100%) 

Kraj 1959 1979 1999 
Francja 27 60 103 
Japonia 11 82 86 
Kanada 82 95 b.d. 
RFN 29 107 145 
Szwecja 39 109 139 
Wielka Brytania 25 76 83 
Włochy 21 72 107 
Stany Zjednoczone 100 100 100 

Źródło: opracowano na podstawie: D.A. Ball, W. H. McCulloch Jr, International bussiness, 
introduction and essentials, R.D. Irwin, Homewood, IL, 1993 oraz L.J. Klose, Wybrane 
problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
w latach 1945–1991, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 542, Kraków 2000, 
s. 126. 

Rozbudowa świadczeń społecznych polegała na wprowadzeniu bezpłatnej 
lub taniej opieki lekarskiej, prawie bezpłatnego lub taniego wykształcenia na 
poziomie podstawowym, średnim i w znacznym stopniu wyŜszym. Ten aspekt 
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był bardzo waŜny z punktu widzenia wyrównywania szans młodych ludzi na 
równy start w Ŝyciu. Istotnym elementem polityki państwa dobrobytu było roz-
budowywane tanie budownictwo mieszkaniowe – państwowe, komunalne lub 
indywidualne; to ostatnie finansowano z łatwo dostępnych i tanich kredytów. 
Ogromnym  udogodnieniem dla  społeczeństwa były teŜ systemy zabezpieczeń 
socjalnych: stypendia, zasiłki dla bezrobotnych i wysokie emerytury. Państwo 
zapewniało teŜ tanie lub bezpłatne uczestnictwo w wypoczynku i kulturze14.  

Tabela 4 

Dynamika  przeciętnych wynagrodzeń realnych brutto  w wybranych krajach w latach 2000–2008 
(rok 2000=100) 

Kraj Dynamika przecięt-
nych realnych wyna-

grodzeń brutto 
Francja 112,0 
Japonia 100,6 
Kanada 102,3 
RFN b.d. 
Szwecja 113,3 
Wielka Brytania 108,0 
Stany Zjednoczone 103,2 
Polska 137,1 

Źródło: Rocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa 2012, s. 208. 

Spadek płac realnych w krajach rozwiniętych wynika przede wszystkim  
z polityki neoliberalnej, ale takŜe z nowej sytuacji na rynku pracy. W krajach 
rozwiniętych populacja ludzi  w wieku produkcyjnym (20–60 lat) wynosi około 
450 mln osób, natomiast w krajach rozwijających się blisko 3 mld 300 mln 
osób. Wpływ tej zwiększonej podaŜy na rynku pracy na światową gospodarkę 
jest oczywisty i wywołuje ona spadek wynagrodzeń (relatywnie do produktyw-
ności), poniewaŜ istnieje nadmierna podaŜ pracy i równocześnie wzrost ren-
towności, gdyŜ na daną jednostkę kapitału przypada więcej pracowników, a siła 
przetargowa zatrudnionych jest ograniczona. W latach 1999–2007, a zatem  
w niespełna 10 lat, produktywność zwiększyła się o 30% w skali całego globu, 
podczas gdy realne wynagrodzenie zwiększyło się o 18%15. 

 

                                                 
14 J. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1981, 

s. 441. 
15 P. Artus, M.P. Virard, Wielki kryzys globalizacji, Wyd. KsiąŜka i Prasa, Warszawa 2010,  

s. 36–37. 
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Podsumowanie 

Po około trzydziestu latach funkcjonowania neoliberalizmu i po około 20 
latach globalizacji moŜna sformułować wnioski:  
1. Globalizacja doprowadziła do wzrostu nierówności społecznych i to nie 

tylko w krajach rozwijających się, ale i w krajach rozwiniętych. Od  połowy 
lat 70. do 2004 roku dochód 20% najuboŜszych rodzin amerykańskich rósł 
w tempie 2,8% rocznie. NaleŜy nadmienić, Ŝe podwoił się on w czasach 
powojennej prosperity. W Wielkiej Brytanii udział 19% najuboŜszych oby-
wateli w dochodzie narodowym zmniejszył się z 4,2% w 1979 roku do 
2,7% w 2002 roku16. 

2. Jak wynika z powyŜszych rozwaŜań, wysokie pensje zostały zastąpione 
wysokimi długami. Ludzie zarabiali coraz mniej do lat 90. Na początku lat 
90. płace w niektórych krajach europejskich przekroczyły znacznie płace  
w Stanach Zjednoczonych, które przez wiele lat były najwyŜsze. Płace  
w innych krajach rozwiniętych zrównały się lub bardzo zbliŜyły do płac 
amerykańskich. Od 2000 roku moŜna zauwaŜyć znaczący spadek płac real-
nych. Przykładowo, w 2009 roku realna płaca przeciętnego pracownika płci 
męskiej w Stanach Zjednoczonych była niŜsza niŜ w 1979 roku, w przy-
padku zaś 20% najuboŜszych płaca realna była znacznie niŜsza17. 

3. Nastąpiło przeniesienie zysków z sektora produkcyjnego (a ściślej niefnan-
sowego) do finansowego, np. w latach 60. zyski przed opodatkowaniem 
firm finansowych wynosiły 14% zysków wszystkich przedsiębiorstw.  
W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku wzrosły one do 39%  zy-
sków wszystkich przedsiębiorstw18.  

4. W efekcie globalizacji nie polepszył się (poza rzadkimi przypadkami) pro-
ces dystrybucji nowych technologii. Kraje wiodące pozostały krajami wio-
dącymi, a kraje zacofane – zacofanymi. Korea Płd. była krajem, który  
w ostatnich czterdziestu kilku latach przebył drogę od zacofanego kraju rol-
niczego do de facto nowoczesnego mocarstwa gospodarczego. Sukces był 
jednak wynikiem świadomej, spójnej i konsekwentnej polityki przemysło-
wej rządów Korei. Nowoczesność przemysłu koreańskiego jest generowana 
raczej przez znaczne wydatki na B + R, a nie globalizację. 

                                                 
16 P. Mason, Finansowy kataklizm. Koniec wieku chciwości, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, Kraków 2010, s. 150–151. 
17 Ibidem, s. 151. 
18 Ibidem, s. 150. 
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Polska jest przykładem kraju, który uwierzył w działalność procesów ryn-
kowych i globalizacyjnych, i który przez to przegrał w rywalizacji międzynaro-
dowej. Zdaniem autorki, Polska nie ma Ŝadnej liczącej się marki światowej, 
Ŝadnego produktu światowego i de facto własnego przemysłu. 
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GLOBALIZATION AS THE CAUSE OF CHANGES IN WAGES 
 

Summary  
 

The paper presents selected results of globalization process, in particular those effecting 
wages in world economy. The downfall of wages, according to the author, is determined to a large 
extend by political factors (neoconservative ideology) and economical factors – changes in the 
international labor market, relocating production from developed countries (with high wages) to 
developing countries (with low wages). The paper also underlines, that a development of a coun-
try and the modernity of its economy (e.g. South Korea and China) was not caused only by glob-
alization process but rather conscious economic policy of their governments. 
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DYLEMATY NIEZALE śNYCH I SIECIOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH W OKRESIE 

CHWIEJNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
 
 
 
Streszczenie  

Celem artykułu jest identyfikacja dylematów rozwoju przedsiębiorstw handlowych w Polsce 
w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego oraz określenie ich skutków dla rozwoju sfery 
handlu. Analizą objęte zostały niezaleŜne przedsiębiorstwa detaliczne i hurtowe oraz przedsię-
biorstwa zintegrowane i funkcjonujące w sieci, w tym sieci wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. Przedmiotem rozwaŜań są: nielojalność konsumentów, rosnące znaczenie ceny  
w konkurowaniu firm, procesy konsolidacji, nieuczciwe praktyki w łańcuchach dostaw, rosnące 
znaczenie nowoczesnych technologii w zarządzaniu i funkcjonowaniu firmy handlowej. Analizą 
objęto lata 2008–2012. Podstawę analizy stanowią dane GUS, w tym specjalnie zamawiane przez 
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz wyniki badań w zakresie handlu detalicz-
nego i hurtowego róŜnych ośrodków naukowych w kraju. Wykorzystano takŜe wyniki własnych 
obserwacji i badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw han-
dlowych i producentów FMCG oraz pracowników naukowych. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa handlowe, sieci handlowe, konkurencja, rozwój 

Wprowadzenie 

Obserwowany w ostatnich latach spadek skłonności konsumentów do zaku-
pów, a takŜe obniŜenie wartości wskaźnika ufności konsumenckiej, zaostrzenie 
konkurencji i pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury w handlu oznaczały 
dla przedsiębiorstw handlowych mniej korzystne warunki funkcjonowania na 

                                                 
1 u.klosiewiczgorecka@upcpoczta.pl. 
2 katarzyna.wasilik@ibrkk.pl. 
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rynku, doprowadzające do powstania dylematów rozwojowych. Sytuację pogar-
sza rozdrobniona struktura podmiotowa w handlu detalicznym i hurtowym. 
Przedsiębiorstwa mikro i małe prowadzące działalność handlową stanowią naj-
większą liczebnie grupę wśród ogółu zarejestrowanych podmiotów w sferze 
handlu, ale ich udział w wielkości sprzedaŜy ogółem w kraju z roku na rok 
zmniejsza się wskutek agresywnej konkurencji ze strony wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych, w tym szczególnie sieci sklepów dyskontowych.  

Celem artykułu jest identyfikacja dylematów rozwoju przedsiębiorstw han-
dlowych w Polsce oraz określenie ich skutków dla rozwoju sfery handlu. Anali-
zą objęto niezaleŜne przedsiębiorstwa detaliczne i hurtowe oraz przedsiębior-
stwa zintegrowane i funkcjonujące w sieci, w tym sieci wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych. Podjęto próbę weryfikacji hipotezy, Ŝe przyczyną 
dylematów rozwojowych przedsiębiorstw handlowych stały się: nielojalność 
konsumentów, rosnące znaczenie ceny w konkurowaniu firm, procesy konsoli-
dacji, nieuczciwe praktyki w łańcuchach dostaw oraz rosnące znaczenie nowo-
czesnych technologii w zarządzaniu i funkcjonowaniu firmy handlowej. 

Nielojalność konsumentów względem przedsiębiorstwa handlowego 

Lojalność konsumencka traci na znaczeniu, a podstawowym kryterium wy-
boru sklepu i produktów dla większości konsumentów jest cena. Dyskonty  
i hipermarkety oferują średnio około 5 tys. produktów. Zgodnie z badaniami 
międzynarodowej firmy konsultingowej Simon–Kucher & Partners, statystycz-
ny mieszkaniec Europy Zachodniej zna ceny około 30 z nich. Polski konsument 
orientuje się w cenach 70–80 tych produktów, co czyni go liderem pod wzglę-
dem tzw. zakupowej inteligencji w Europie, charakteryzującej się duŜym roze-
znaniem cenowym poszczególnych produktów3. Polski konsument chętnie po-
równuje oferty cenowe tych samych artykułów w róŜnych sklepach i doskonale 
sprawdza się w roli „myśliwego” promocji. Jest zorientowany nie tylko w ce-
nach produktów najczęściej przez niego kupowanych, ale równieŜ dobrze orien-
tuje się, kiedy poszczególne sklepy wprowadzają nowe oferty promocyjne.  

Polskiego konsumenta moŜna określić mianem smart-shoppera, czyli świa-
domego i sprytnego konsumenta poszukującego okazyjnych ofert. Taki konsu-
ment nie jest wierny jednej sieci handlowej, lecz wciąŜ poszukuje bardziej 
atrakcyjnych propozycji, porównując je w róŜnych sklepach. Rozwojowi zjawi-

                                                 
3 R. Woś, Polski konsument ma najwyŜsze w Europie zakupowe IQ, http://biznes.gazeta 

prawna.pl/artykuly/494884.polski_konsument_ma_najwyzsze_weuropie_zakupowe_iq.html 
(10.03.2014). 
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ska smart-shoppingu w duŜej mierze sprzyjało spowolnienie gospodarcze, które 
zmieniło sposób myślenia europejskiego konsumenta i przyczyniło się do szu-
kania oszczędności w codziennych zakupach. Obecnie zjawisko to stało się 
powszechnie panującą modą i dostrzegane jest równieŜ wśród osób, które nie są 
zmuszone oszczędzać. Z danych GfK Polonia wynika, Ŝe dla 60% osób odpo-
wiedzialnych za robienie zakupów w swoich gospodarstwach domowych taki 
sposób myślenia o zakupach jest bliski ich zachowaniom konsumenckim4. Taka 
postawa wśród konsumentów sprawia, Ŝe sklepy mają problem z utrzymaniem 
stałych klientów. Lojalność polskiego konsumenta względem przedsiębiorstwa 
handlowego jest niska i kończy się w momencie wprowadzenia lepszej oferty 
przez konkurenta. Klient coraz bardziej przyzwyczajony jest do promocji i nie-
chętnie kupuje produkty w regularnej cenie. Potrafi odwiedzić kilka placówek, 
aby dokonać zakupu róŜnych artykułów w obniŜonych cenach. Taki klient de-
cyduje się na zakup jedynie w przypadku realnej korzyści. Sklepy, w celu przy-
ciągnięcia klienta, prześcigają się we wprowadzaniu nowych obniŜek cen  
i promocji. Jednak w dłuŜszym okresie jest to niekorzystny proces zarówno dla 
osiedlowych sklepików, jak i sieci handlowych. 

Dylematem przedsiębiorstw handlowych staje się spirala obniŜek cen, która 
w bezpośredni sposób dotykała do tej pory głównie producentów, którzy przez 
presję cenową ze strony sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 
rezygnowali z badań i rozwoju oraz wprowadzania innowacji. Obecnie problem 
ten zaczął dotykać równieŜ sieci handlowe, przyczyniając się do ich problemów 
finansowych, a nawet rezygnacji z dalszej działalności. 

Rosnące znaczenie ceny w konkurowaniu firm 

Wzrost znaczenia ceny jako kryterium wyboru towarów przez konsumen-
tów sprawił, Ŝe w okresie spowolnienia gospodarki rośnie atrakcyjność sklepów 
dyskontowych, gdzie cena oferowanego koszyka produktów markowych i ko-
szyka produktów „pierwsza cena” jest niŜsza niŜ w sklepach małoformatowych, 
supermarketach i delikatesach (tab. 1). Jest to m.in. wynik sprawnego zarządza-
nia ofertą asortymentową, w tym dynamicznego rozwoju marek własnych, któ-
rych udział w 2012 roku w sklepach dyskontowych osiągnął 56%, wobec 18% 
w supermarketach i 10% w hipermarketach5. Presja cenowa ze strony sklepów 

                                                 
4 M. Piotrowski, W pogoni za niską ceną. Polska smart-shopperami stoi, http://pieniadze. 

gazeta.pl/Kupujemy/1,124630,13085392,W_pogoni_za_niska_cena__Polska_smart_shopperami_ 
stoi.html (10.03.2014). 

5 Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, POHiD, Warszawa 2013,  
s. 15. 
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dyskontowych spowodowała problemy w innych formatach handlu, szczególnie 
wśród: 

– niezaleŜnych przedsiębiorstw hurtowych i detalicznych, które z uwagi 
na swoją zdecydowanie słabszą pozycję wobec dostawców i niewielką 
skalę działania często nie są w stanie utrzymać się na rynku; pojawia się 
dylemat: zrezygnować z prowadzenia biznesu czy zdecydować się na 
wejście do sieci handlowej i działać pod jej szyldem? 

– sieci supermarketów i hipermarketów, które podjęły intensywne działa-
nia promocyjne, aby przybliŜyć ceny produktów w swoich ofertach do 
występujących w sklepach dyskontowych; stało się to kosztem marŜy.  

Tabela 1 

Poziom cen koszyka produktów markowych i koszyka produktów „pierwsza cena”  
według formatów handlu 

Koszyk produktów markowych Koszyk produktów „pierwsza cena” 
Poziom cen w sklepach wielkoformatowych 

Hipermarket                                   90% Hipermarket                                 67% 
Supermarket                                   98% Supermarket                                 82% 
Sklepy dyskontowe                        89% Sklepy dyskontowe                      74% 

Poziom cen w sklepach małoformatowych 
SpoŜywczy duŜy                            99% SpoŜywczy duŜy                          98% 
SpoŜywczy średni                        100% SpoŜywczy średni                      100% 
SpoŜywczy mały                          101% SpoŜywczy mały                        103% 
Kiosk                                            100% Kiosk                                          104% 

Poziom cen w delikatesach 
Delikatesy                                    103% Delikatesy                                    97% 

Źródło: opracowano na podstawie: Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, 
POHiD, Warszawa 2013, s. 14. 

W efekcie ostrej konkurencji cenowej i równoczesnego zmniejszenia przez 
konsumentów zakupów w hipermarketach obroty, które jeszcze kilka lat temu 
były wystarczające do osiągnięcia rentowności biznesu, obecnie stały się juŜ 
niewystarczające i hipermarkety mają problemy ekonomiczne. Zapowiadają, Ŝe 
w 2014 roku zrezygnują z wielkich inwestycji w ceny6, gdyŜ agresywna konku-
rencja cenowa prowadzi z czasem do spirali obniŜek, która w efekcie przynosi 
straty kaŜdemu uczestnikowi rywalizacji. Całkowity wolumen sprzedaŜy nie-
wiele się bowiem zmienia, gdyŜ klienci nie kupują istotnie więcej towaru po 
obniŜce cen. W efekcie ceny i marŜe są niŜsze dla wszystkich, a to oznacza 

                                                 
6 Koszyk cen: Supermarkety rezygnują z wielkich inwestycji w ceny, http://www.portal 

spozywczy.pl/96941.html (13.02.2014). 
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ograniczenie moŜliwości rozwoju firm7. Przewiduje się, Ŝe wraz z oczekiwaną 
poprawą sytuacji w gospodarce w 2014 roku powinna stopniowo zmniejszać się 
presja detalistów na promocje cenowe8. Tym niemniej ostra konkurencja ceno-
wa przyniosła juŜ istotne zmiany w poszczególnych formatach handlu, które 
mogą zagraŜać róŜnorodności oferty handlowej. Silna konkurencja przyspieszy-
ła poszukiwania przedsiębiorstw detalicznych w kierunku znalezienia formatu, 
który miałby największy potencjał rozwoju. Takim pomysłem, do którego 
wszyscy dąŜą, wydaje się być supermarket o powierzchni 500 i więcej m2 sali 
sprzedaŜowej, w dobrej lokalizacji i blisko klienta.  

Procesy konsolidacji przedsiębiorstw handlowych 

W okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy nasiliła się konkurencja, 
wiele małych firm detalicznych ma dylematy, czy pozostać niezaleŜnymi, czy 
zdecydować się na wejście do sieci. Zachowanie niezaleŜności przy słabej kon-
dycji ekonomicznej firmy i ostrej konkurencji, w przypadku wielu przedsię-
biorstw detalicznych i hurtowych, moŜe stwarzać zagroŜenie dla dalszego bytu 
firmy. Wejście do sieci teŜ rodzi niepokoje związane z utratą swobody kiero-
wania przedsiębiorstwem i niepewnością co do trafnego wyboru sieci i funkcjo-
nowania w jej ramach. Problemy te narastają w związku z obserwowanymi 
nasilającymi się działaniami istniejących sieci detalicznych poszukujących 
atrakcyjnych moŜliwości zwiększenia swoich zasobów przez fuzje, przejęcia 
mniejszych sieci sklepów oraz włączenia do sieci firm niezaleŜnych o dobrej 
lokalizacji i kondycji ekonomicznej. Integracyjne działania sieci wynikają  
z chęci zapewnienia sobie moŜliwości uzyskania korzyści skali w sferze zaku-
pu, co wobec agresywnej konkurencji cenowej ma coraz większe znaczenie 
ekonomiczne dla firmy. 

W procesy integracji włączają się przedsiębiorstwa hurtowe. Przykładowo, 
Eurocash oraz Makro Cash and Carry wspierają drobnych detalistów swoim 
know-how, proponują atrakcyjne warunki zakupu produktów, a sobie zapewnia-
ją stałych odbiorców towarów przez rozwój sieci franczyzowych9. 

Szacuje się, Ŝe około 1/4 sklepów małego formatu działa w róŜnego rodzaju 
organizacjach zrzeszających drobny handel i liczba ich systematycznie rośnie. 

                                                 
7 Wojna cenowa nie popłaca, http://www.portalspozywczy.pl/97286.html (20.02.2014). 
8 Maria Mickiewicz, analityk w Banku Espirito Santo, http://www.portalspozywczy.pl/ 

967461.html (12.02.2014). 
9 U. Kłosiewicz-Górecka, Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji 

FMCG w Polsce w latach 1989–2011 i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych, „Mana-
gement and Business Administration. Central Europe” 2012, nr 6, s. 39–56. 
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Najczęściej są to sieci franczyzowe. W okresie spowolnienia gospodarczego 
franczyza stała się stosunkowo bezpiecznym pomysłem na prowadzenie małego 
sklepu. Udział w sieci zapewnia10: innowacyjne rozwiązania biznesowe, na 
które nie stać małej firmy, sprawdzony pomysł handlowy, wsparcie silnej mar-
ki, szeroki i atrakcyjny asortyment, w tym marki własnej, plan marketingowo- 
-promocyjny, logistykę oraz opiekę i doradztwo profesjonalistów w trakcie 
prowadzenia sklepu. 

Rosnąca popularność franczyzy nie oznacza, Ŝe nie istnieją dylematy fran-
czyzobiorców. Część właścicieli małych i średniej wielkości sklepów preferuje 
niezaleŜność lub przystąpienie do małych lokalnych sieci kupieckich. Zniechę-
ceni do franczyzy podkreślają najczęściej: zbyt słabą ofertę asortymentową, 
niedostosowaną do lokalnych potrzeb, słabości działań promocyjnych czy trud-
ności z rozliczaniem reklamacji i rabatami retro. Dla rezygnujących z funkcjo-
nowania w ramach sytemu uciąŜliwe było to, Ŝe nie czuli się współwłaściciela-
mi i nie mieli moŜliwości współdecydowania o rozwoju systemu11. Wskazywa-
ne dylematy wynikają z istnienia w Polsce róŜnych systemów integrujących 
sklepy, które pozostawiają zróŜnicowany zakres samodzielności dla biorców 
systemu. Warto jednak podkreślić, Ŝe w sferze handlu potrzeba współpracy 
przedsiębiorstw jest coraz silniej dostrzegana. Powstają nowe inicjatywy 
współdziałania. Jedną z nich jest powołanie nowego podmiotu GH PL Plus, 
który ma stać się platformą strategicznej współpracy sieci Piotr i Paweł, SPAR, 
Słoneczko i Topaz. Celem nowego podmiotu jest profesjonalne budowanie 
marketingowej przewagi polskich firm detalicznych funkcjonujących w kanale 
tradycyjnym.  

Nieuczciwe praktyki w łańcuchach dostaw 

Problematyka nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw juŜ od 
wielu lat uznawana jest za istotny dylemat współpracy dostawców i przedsię-
biorstw handlowych. Stała się ona przedmiotem zainteresowania Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego juŜ w roku 2005, kiedy wydano opinię,  
w której uwypuklono ten problem i skrytykowano wiele negatywnych aspektów 
postępowania sieci detalicznych12. W 2007 roku ukazało się oświadczenie pi-

                                                 
10 Zmieniłem branŜę i nie Ŝałuję – zawsze mogę liczyć na pomoc ekspertów, „Handlowiec. 

Franczyza czy niezaleŜność” 2014, luty, s. 4. 
11 K. Kaszuba, Dylematy franczyzobiorców LD Holdingu, „Wiadomości Handlowe” 2014, nr 2, 

s. 18. 
12 Sektor wielkich detalistów – tendencje i oddziaływanie na rolników i konsumentów, DzU C 

255 z 14.10.2005. 
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semne w sprawie zbadania przypadków naduŜywania władzy przez duŜe su-
permarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania 
im, w którym zaapelowano do Komisji Europejskiej o podjęcie niezbędnych 
kroków w celu zmiany sytuacji13. Dwa lata później problematyka nieuczciwych 
praktyk handlowych w łańcuchu dostaw stała się przedmiotem debaty w ramach 
unijnego sektora spoŜywczego. Podnoszono wówczas, Ŝe brak przejrzystości 
rynku, nierówne siły przetargowe i antykonkurencyjne praktyki doprowadziły 
do wystąpienia na rynku zakłóceń, wywierających niekorzystny wpływ na kon-
kurencyjność całego łańcucha dostaw artykułów Ŝywnościowych. Reakcją UE 
na te zjawiska było utworzenie, w ramach Forum Wysokiego Szczebla do 
spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw śywności, platformy eks-
pertów ds. praktyk w zakresie umów zawieranych między przedsiębiorstwami. 
Miała ona na celu wypracowanie rozwiązań tego problemu. W 2011 roku plat-
forma ekspertów opracowała zbiór zasad i przykładów dotyczących nieuczci-
wych i uczciwych praktyk w stosunkach między partnerami w łańcuchu dostaw 
Ŝywności, które przedstawione zostały w Zielonej Księdze w sprawie nieuczci-
wych praktyk handlowych (NPH) w łańcuchu dostaw produktów spoŜywczych  
i niespoŜywczych między przedsiębiorstwami14. 

W latach 2012–2013 kontynuowane były prace nad oceną skutków róŜnych 
rozwiązań pozwalających wyeliminować NPH. Chodzi m.in. o dokonanie anali-
zy róŜnych potencjalnych rozwiązań (od samoregulacji do prawodawstwa), tj. 
ustalenie, czy moŜliwe jest rozwiązanie tego problemu na szczeblu krajowym, 
czy niezbędne jest rozwiązanie na poziomie Unii Europejskiej. Warto podkre-
ślić, Ŝe nieuczciwe praktyki handlowe stały się przedmiotem badań i dochodzeń 
w wielu państwach. W Polsce dylemat nieuczciwych praktyk handlowych  
w łańcuchach dostaw pojawił się wraz z rozwojem zagranicznych sieci handlo-
wych i tym samym powstania nowego kanału dystrybucji artykułów Ŝywno-
ściowych i nieŜywnościowych codziennego zapotrzebowania. Od początku 
wzbudzał on duŜe zainteresowanie producentów, gdyŜ widziano w nim moŜli-
wość osiągania korzyści, takich jak15: sprzedaŜ duŜych partii towaru jednej fir-

                                                 
13 Oświadczenie pisemne w sprawie zbadania przypadków naduŜywania władzy przez duŜe su-

permarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania im, Parlament 
Europejski, nr 0088/2007, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// 
NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0088+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL. 

14 Zielona Księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów 
spoŜywczych i niespoŜywczych między przedsiębiorstwami, Komisja Europejska PL, Bruksela 
31.01.2013, COM (2013) 37 final. 

15 Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departa-
ment Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 161–190. 
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mie handlowej, osiąganie wyŜszej skuteczności we wprowadzaniu na rynek 
nowych towarów, moŜliwość rozwijania oryginalnych form promocji towarów  
i osiągania duŜej skuteczności działań promocyjnych, moŜliwość wymiernej 
oceny współpracy z przedsiębiorstwem handlowym, pozyskanie wiedzy z za-
kresu merchandisingu. Szybko okazało się, Ŝe uzyskiwanie wymienionych ko-
rzyści nie jest łatwe, gdyŜ relacje między partnerami biznesowymi są niesyme-
tryczne, oparte na dominacji sieci, które wykorzystując przewagę w kontaktach 
z dostawcami, narzucają wygórowane warunki współpracy, dopuszczając się teŜ 
czynów nieuczciwej konkurencji. Dochodzi do nich mimo obowiązywania 
ustaw, stanowiących prawne podstawy umów między dostawcami a przedsię-
biorstwami handlowymi. NaleŜą do nich: 
1. Kodeks cywilny, który określa główne zasady kształtowania relacji han-

dlowych między przedsiębiorcami. 
2. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, której celem jest 

ochrona słabszych kontrahentów przed wymuszaniem przez silniejszych 
partnerów długich terminów płatności. 

3. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazująca szeroko rozu-
mianych porozumień (w tym umów), których celem lub skutkiem jest wy-
eliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji. 

4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której celem jest zapobiega-
nie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. 
Wiele kontrowersji wywołuje obowiązujące obecnie rozpatrywanie czynów 

nieuczciwej konkurencji w trybie prywatno-prawnym.  
W ciągu ostatnich dwóch lat, w związku z procesami, które sieciom han-

dlowym wytaczają dostawcy, domagając się zwrotu tzw. opłat półkowych, rela-
cje między dostawcami i sieciami istotnie pogorszyły się, mimo juŜ wcześniej 
podejmowanych inicjatyw, zmierzających do poprawy klimatu i stworzenia 
atmosfery do dobrej współpracy i rozwijania kontaktów handlowych (np. prace 
nad tzw. Kodeksem Etyki Polskiej Organizacji i Dystrybucji; powołanie w ra-
mach struktur organizacyjnych Związku Prywatnych Przetwórców Mleka 
(ZPPM) zespołu ds. handlu z zakresem prac dotyczącym m.in. wypracowania 
modelu współpracy z sieciami detalicznymi). Zaufanie zostało zniszczone przez 
wiele nieetycznych zachowań partnerów biznesowych i dla obu stron obecna 
sytuacja jest trudna. Przy głębokiej wzajemnej nieufności poprawa relacji mię-
dzy dostawcami i sieciami handlowymi na drodze prawnej ma małe szanse po-
wodzenia. Konieczne jest odbudowanie w łańcuchach dostaw wzajemnego za-
ufania partnerów. 
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Rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w zarządzaniu i funkcjono-
waniu przedsiębiorstw handlowych 

Według danych GUS, a takŜe wyników badań róŜnych ośrodków badaw-
czych, korzystanie przedsiębiorstw handlowych z nowoczesnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych wspierających zarządzanie sklepem jest 
silnie skorelowane z wielkością firmy i przynaleŜnością do sieci. W strukturze 
wydatków na IT dominują głównie duŜe firmy sieciowe, które często posiadają 
rozbudowane działy informatyczne oraz zestaw aplikacji ułatwiających zarzą-
dzanie zakupami, dostawami, sprzedaŜą, a takŜe wspomagających procesy po-
dejmowania decyzji biznesowych16. Nowoczesne narzędzia wspomagające 
optymalizację asortymentu i ekspozycję towarów na półkach wykorzystują tak-
Ŝe sieci franczyzowe i niektóre sieci własne oraz spółdzielcze. 

Badanie GUS pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomuni-
kacyjnych w przedsiębiorstwach w 2012 r., które obejmuje firmy powyŜej 9 
osób, pokazuje, Ŝe w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” 
95,3% firm wykorzystuje w działalności komputery, 93,3% posiada dostęp do 
internetu, a 63% ma stronę internetową. Znacznie słabsze jest wyposaŜenie 
przedsiębiorstw handlowych w oprogramowanie specjalistyczne i pozwalające 
na włączanie się firm w procesy wymiany danych; 46,2% prowadzi elektro-
niczną wymianę informacji z dostawcami i/lub odbiorcami, 22,2% wykorzystu-
je w zarządzaniu pakiety ERP, 32,5% posługuje się oprogramowaniem CRM,  
a 9,4% realizuje e-sprzedaŜ do innych przedsiębiorstw (tab. 2). 

Tabela 2 

Przedsiębiorstwa handlowe wykorzystujące specjalistyczne oprogramowania i prowadzące  
e-sprzedaŜ, w % 

Wyszczególnienie 
Przedsiębiorstwa 
badane w sek-

cji/dziale 

Wykorzystujące: 

pakiety ERP 
oprogramo-
wanie CRM 

e-sprzedaŜ 

Handel i naprawa 
pojazdów 

100,0 22,2 32,5 9,4 

Handel hurtowy 100,0 22,8 28,6 12,9 
Handel detaliczny 100,0 9,7 11,5 6,6 

Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach  
w 2012 r., GUS, Warszawa 2012, tablice_ICT_2012.zip. 

                                                 
16 S. Dybka, Innowacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw handlu detalicznego, 

„Handel Wewnętrzny”, wrzesień–październik 2012, s. 342–351. 
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Wyniki analiz danych GUS wskazują na znacznie niŜszą aktywność przed-
siębiorstw detalicznych niŜ hurtowych w zakresie wspomagania działalnością 
ICT wszystkich obszarów funkcjonowania firmy; przykładowo w zakresie wy-
korzystania oprogramowania CRM – 28,6% w hurcie wobec 11,5% w detalu. 
Szczególnie słabe są wskaźniki obrazujące poziom wdraŜania elektronicznego 
biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Z badania Boston Consulting 
Group pt. Polska internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej 
gospodarki wynika, Ŝe w grupie MSP funkcjonujących w dziedzinie handlu 
51% zbadanych firm charakteryzuje się wysoką aktywnością w internecie (co 
oznacza, Ŝe korzysta z internetu jako miejsca płatnej reklamy i/lub kanału dys-
trybucji produktów i usług), 34% umiarkowaną aktywnością, 14% niską, nato-
miast 1% nie wykazuje aktywności. Wyniki badań potwierdzają, Ŝe mali przed-
siębiorcy 17: 

– nie posiadają odpowiednio pogłębionych informacji rynkowych, w tym 
ich systematycznego dopływu do firmy, 

– percepcja korzyści z zastosowania systemów informatycznych jest ni-
ska w grupie MSP, 

– często nie wiedzą, jakich informacji potrzebują i jak do nich dotrzeć, 
– nie mają odpowiednich narzędzi, które wspomagałyby ich w analizach 

sytuacji ich firmy, 
– bardzo rzadko podejmują współpracę z firmami otoczenia biznesu,  

w tym ze sferą B+R. 
O niskim udziale małych firm w korzystaniu z narzędzi informatycznych 

wspomagających zarządzanie sklepem przesądzają18: 
a) brak środków finansowych na inwestycje IT; nie mając wystarczającej 

świadomości korzyści płynących z usprawnienia procesów za pomocą 
systemów informatycznych i nie widząc przesłanek dla takich inwesty-
cji ze względu na niewielką skalę własnej działalności, właściciele MSP 
kierują środki na inne waŜniejsze ich zadaniem lub bardziej pilne wy-
datki; 

b) trudności w szczegółowym określeniu swoich potrzeb w zakresie IT; 
c) trudności w ocenie propozycji usług informatycznych składanych im 

przez firmy IT.  

                                                 
17 Rynek IT w Polsce i perspektywach jego rozwoju, w: Raport o sytuacji mikro i małych firm  

w roku 2012. Temat specjalny: E-gospodarka, Bank Pekao, Warszawa 2013, s. 109–118. 
18 Wolne i otwarte oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach, red. G. Konat, T. Smuga, 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011, s. 170–190. 
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Rozwiązaniem dylematu małych niezaleŜnych przedsiębiorstw detalicznych 
wydaje się być technologia chmury obliczeniowej (cloud computing), której 
przewaga w stosunku do dotychczas wykorzystywanych polega na tym, Ŝe na-
rzędzie do wspomagania zarządzania firmą: 

– będzie dostępne finansowo dla małych firm detalicznych, gdyŜ w ra-
mach platformy oprogramowanie będzie udostępniane online dla zare-
jestrowanych niezaleŜnych detalistów; 

– jest stosunkowo prostym rozwiązaniem i przez to będzie dostępne dla 
małych firm, których wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania ka-
tegorią produktów są istotnie słabsze niŜ w sieciach, 

– zawiera bazy produktów i przykładowe planogramy; które są dostępne 
online dla zarejestrowanych przedsiębiorców; korzystanie z przykłado-
wych planogramów skracać będzie czas pracy przeznaczony na opty-
malizację oferty asortymentowej i optymalizację ekspozycji towarów 
na półce sklepowej, poniewaŜ modyfikacja istniejącego planogramu 
będzie znacznie prostszym i mniej czasochłonnym rozwiązaniem niŜ 
tworzenie zupełnie nowego. 

Spośród małych firm handlowych realne moŜliwości korzystania z nowo-
czesnych technologii wspomagających zarządzanie firmą mają:  

a) zintegrowane przedsiębiorstwa detaliczne mikro, małe i średniej wiel-
kości sprzedające artykuły codziennego zapotrzebowania, które nie ma-
ją dotychczas od integratorów wsparcia narzędziowego do np. optyma-
lizacji oferty i półki sklepowej; szacuje się, Ŝe sklepów naleŜących do 
lokalnych niewielkich sieci i potencjalnie gotowych do wdroŜenia ta-
kich systemów wsparcia zarządzania firmą jest około 4–6 tys.; 

b) niezaleŜne firmy detaliczne; z przeprowadzonych szacunków moŜna 
wnioskować, Ŝe obecnie spośród około 53 tys. sklepów niezaleŜnych, 
zainteresowanych korzystaniem z narzędzi informatycznych pozwalają-
cych na optymalizację oferty asortymentowej i ekspozycji na półce 
sklepowej moŜe być około 25%, tj. blisko 13 tys. sklepów. 

Podsumowanie 

Spowolnienie gospodarcze przyczyniło się do nasilenia starych dylematów 
rozwoju przedsiębiorstw handlowych i przyniosło nowe. W warunkach spadku 
skłonności konsumentów do zakupu towarów i usług, agresywnej cenowej kon-
kurencji i dynamicznego rozwoju sklepów dyskontowych wzrosło zagroŜenie 
dla niezaleŜnych małych firm detalicznych i hurtowych. Podjęcie decyzji, czy 
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pozostać samodzielnym przedsiębiorstwem z relatywnie duŜym zagroŜeniem 
dla istnienia firmy, czy raczej wybrać integrację z silniejszym przedsiębior-
stwem jest dla tych firm istotnym problemem. Dane rynkowe wskazują, Ŝe ro-
śnie zainteresowanie wejściem w struktury wybranej sieci handlowej. 

Silna konkurencja cenowa oraz zmiana preferencji zakupowych klientów 
(niechęć do wydatkowania jednorazowo wysokich kwot na zakupy FMCG, 
chęć minimalizowania czasu poświęcanego na zakupy, rosnące zakupy w inter-
necie) stały się przyczyną problemów takŜe dla sieci wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych, szczególnie hipermarketów. Wykorzystywane technolo-
gie okazały się mało efektywne i dla utrzymania pozycji hipermarketów na 
rynku konieczne stały się głębokie zmiany w ich strategiach rozwoju. Zmniej-
szanie powierzchni handlowych, rozwój nowych formatów handlu (np. conve-
niance store), wejście w nowy kanał sprzedaŜy, jakim jest internet, rozwój ma-
rek własnych, to zaledwie początek zmian w funkcjonowaniu sieci wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych. 

Spowolnienie gospodarcze sprawiło, Ŝe przez wszystkich uczestników łań-
cucha dostaw towarów silniej niŜ dotychczas dostrzegany jest problem niskiego 
poziomu etyki w biznesie. Jest to dylemat zarówno dostawców, jak i przedsię-
biorstw handlowych. Odbudowanie zaufania przyniosłoby korzyści wszystkim 
partnerom biznesu. 
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Summary 
 

The aim of the paper is to identify the dilemmas of Polish commercial enterprises in the pe-
riod of insecure economic development as well as to name its effects on economic development’s 
sphere. The analysis will comprise independent retail and wholesale enterprises as well as chain 
enterprises, inter alia hypermarkets. The items of the consideration will be: consumer disloyalty, 
growing importance of prices in enterprises’ competitiveness, consolidation processes, unfair 
practices in supply chains, growing value of new technologies in commercial enterprises’ man-
agement. The period of analysis is 2008-2012. The base of the analysis will be GUS data, includ-
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Cycles Research as well as results of surveys in retail and wholesale trade of various research 
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KONDYCJA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO I JEGO 

WPŁYW NA POZOSTAŁE GAŁ ĘZIE GOSPODARKI  
 
 
 
Streszczenie  

W artykule poddano pod obserwację sytuację branŜy motoryzacyjnej, drugiej co do wielko-
ści i znaczenia w gospodarce Polski. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji na polskim 
rynku motoryzacyjnym oraz wskazanie kierunków zmian. Analizie poddano przyczyny spadku, 
zmiany produkcji oraz znaczącego wpływu na pozostałe branŜe nieodłącznie z nią związane. 
Artykuł oparty jest na badaniach przeprowadzanych przez największe instytucje badające zmiany 
zachodzące w branŜy automotive. Z badań i analiz przeprowadzanych w celu weryfikacji sytuacji 
automotive oraz kierunków, w które jedna z największych branŜ będzie musiała zmierzać, aby 
zachować swą pozycję rynkową, wynika m.in. szukanie alternatywnych rozwiązań na rynkach 
Chin czy Indii, poszukiwanie efektywności w obszarze finansowania szczególnie na rynkach 
wschodzących czy tworzenie modeli w oparciu o przeznaczenie pojazdów, czyli w wyniku anali-
zy potrzeb klienta.  

Słowa kluczowe: przemysł motoryzacyjny, produkcja, sprzedaŜ 

Wprowadzenie 

BranŜa motoryzacyjna ma swoją ponadstuletnią historię, związaną z zaspo-
kajaniem potrzeb gospodarki i społeczeństwa w zakresie pokonywania bariery 
przestrzenno-czasowej. Postępujący rozwój społeczno-gospodarczy stawiał 
coraz to większe i nowe wymagania w zakresie szybkości, niezawodności, bez-
pieczeństwa i komfortu przemieszczania. Przez wiele lat pojazdy były udosko-

                                                 
1 Wioleta.lagowska@gmail.com. 
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nalane dzięki postępowi technicznemu i nowym wynalazkom2. Nowatorskie 
rozwiązania dotyczyły zarówno konstrukcji pojazdów, jak i zasilania. W miarę 
rozwoju motoryzacji obserwuje się zmiany w konstrukcji pojazdów mające na 
celu poprawę ich właściwości eksploatacyjnych, zwiększenie wygody i bezpie-
czeństwa oraz zmniejszenie ich uciąŜliwości dla otoczenia. Istotnym zagadnie-
niem jest równieŜ eliminowanie negatywnych skutków rozwoju motoryzacji. 
Doskonaląc silniki i stosując bezołowiowe paliwa, dąŜy się do zmniejszenia 
emisji substancji szkodliwych, znajdujących się w spalinach samochodowych. 
DuŜe znaczenie przywiązuje się takŜe do minimalizowania hałasu spowodowa-
nego pracą pojazdu.  

BranŜa motoryzacyjna to nie tylko produkcja samochodów lub części 
zamiennych do nich. W skład szeroko pojmowanej branŜy motoryzacyjnej 
wchodzą producenci ogumienia, koncerny rafineryjne, producenci podzespo-
łów, z których składany jest samochód, m.in. producenci silników, wiązek elek-
trycznych, karoserii, zakłady szklarskie, producenci przewodów czy komponen-
tów z tworzyw sztucznych. KaŜdy element samochodu produkowany jest  
w innym zakładzie specjalizującym się w tej części. Do branŜy motoryzacyjnej 
zalicza się równieŜ podmioty zajmujące się projektowaniem, marketingiem czy 
sprzedaŜą samochodów.  

Celem artykułu jest przybliŜenie sytuacji na polskim rynku motoryzacyj-
nym oraz wskazanie kierunków zmian. Analizie poddano przyczyny spadku, 
zmiany produkcji oraz wpływu na pozostałe branŜe z nią związane. W opraco-
waniu wykorzystano badania przeprowadzane przez największe instytucje bada-
jące zmiany zachodzące w branŜy motoryzacyjnej. 

Znaczenie przemysłu motoryzacyjnego 

W ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego stulecia nastąpiło oŜywienie w prze-
myśle samochodowym. Polska stała się waŜnym rynkiem zbytu oraz liczącym 
się partnerem dysponującym wysoko kwalifikowaną i relatywnie tanią siłą ro-
boczą. Znaczne inwestycje poczyniły w Polsce koncerny Fiat, Daewoo i Gene-
ral Motors. Powstały zakłady montujące samochody Ford, Volkswagen, Merce-
des. Na polskim rynku motoryzacyjnym rywalizują tacy producenci, jak: Re-
nault, Citroën, Toyota, Nissan, Mitsubishi. Odbiorcami polskich produktów są 

                                                 
2 Szerzej: A. Zieliński, Samochody osobowe. Dzieje rozwoju, Wydawnictwa Komunikacji  

i Łączności, Warszawa 2009; W. Rychter, Dzieje samochodu, Wydawnictwa Komunikacji  
i Łączności, Warszawa 1983; M. Binkowska, Historia samochodu, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała 
2009; R. Sutton, Samochody, Wyd. Arkady, Warszawa 1991. 
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najsłynniejsze marki samochodowe cieszące się najwyŜszą jakością. Kryzys 
finansowy wpłynął jednak niekorzystnie na sytuację na rynku motoryzacyjnym.  

Sektor motoryzacyjny w Polsce w ostatnich kilku latach boryka się, jak 
prawie kaŜda gałąź rodzimego przemysłu, ze znacznym spowolnieniem gospo-
darczym, spadkiem produkcji, a co za tym idzie spadkiem sprzedaŜy nowych 
samochodów oraz zmniejszeniem sprzedaŜy w całym sektorze związanym  
z motoryzacją, czyli części zamiennych i usług motoryzacyjnych, inwestycji  
i zmniejszeniem zatrudnienia oraz wartości dodanej. 

BranŜa motoryzacyjna była największym i najszybciej rozwijającym się 
sektorem gospodarki w Polsce. Biorąc pod uwagę wartość produkcji sprzedanej, 
chociaŜby w 2011 roku – kończąc wynikiem 107,1 mld zł – gałąź ta utrzymy-
wała drugie miejsce wśród wszystkich sektorów przemysłu wytwórczego  
w Polsce, po przemyśle spoŜywczym – jak podawał Polski Związek Przemysłu 
Motoryzacyjnego (PZPM) w swojej publikacji „BranŜa Motoryzacyjna. Raport 
2012”, cytując dane GUS3. Przemysł ten odgrywa niezwykle istotną rolę  
w polskiej gospodarce, zarówno pod względem udziału w wartości dodanej 
brutto, inwestycjach, tworzenia miejsc pracy, czyli i dochodach, jakie uzyski-
wane są przez osoby powiązane z branŜą motoryzacyjną. Jak juŜ wspomniano, 
jest to gałąź szeroko powiązana z pozostałymi sektorami gospodarki, takimi jak 
m.in.: 

– usługi finansowe, biznesowe, związane ze sprzedaŜą i utrzymaniem po-
jazdów, 

– transport drogowy, produkcja, sprzedaŜ paliw samochodowych, 
– budownictwo infrastruktury drogowej4. 
Według raportu opublikowanego przez Polski Związek Przemysłu Motory-

zacyjnego z roku 2011, przemysł motoryzacyjny jest drugą co do wielkości 
obrotów branŜą w Polsce. Blisko 10% wartości polskiej produkcji przemysło-
wej i co szósta złotówka z polskiego eksportu pochodzi z motoryzacji. Mimo 
swojej wielkości ma ona jak kaŜda branŜa swoje problemy: jest w znacznej 
mierze uzaleŜniona od koniunktury w innych krajach Europy. Polska to drugi 
po Czechach producent samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Spo-
śród 40 fabryk samochodów i silników ulokowanych w regionie 16 znajduje się 

                                                 
3 Polski przegląd motoryzacyjny – przegląd najwaŜniejszych trendow oraz prognozy na rok 2013, 

http://www.akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/gospodarka/754,Polski-przemysl-
motoryzacyjny-przeglad-najwazniejszych-trendow-oraz-prognozy-na-.html (15.04.2014). 

4 J. Faryś, Stan branŜy motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce, Raport KPMG  
w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa, październik 
2013. 
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w Polsce. W 2008 roku co trzeci wyprodukowany na świecie fiat pochodził  
z Polski. Blisko 1/5 pojazdów ze znakiem Opla w 2008 roku została wyprodu-
kowana w naszym kraju.  

DuŜy udział tej branŜy w eksporcie i PKB oznacza równieŜ konieczność 
widzenia problematyki branŜowej w szerszym kontekście strategicznym, doty-
czącym rozwoju całej gospodarki. Polski eksport w ogromnej mierze zaleŜy od 
rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, poniewaŜ ponad 90% naszej produkcji 
motoryzacyjnej przeznaczona jest na rynki zewnętrzne. Jeśli uwzględnić tylko 
samochody osobowe, współczynnik ten wzrasta do przeszło 98%. 

Dzięki działaniom rządów europejskich, przede wszystkim dopłatom unij-
nym do zakupu nowych samochodów, kryzys polskiej motoryzacji nie był tak 
dotkliwy, jak w innych krajach. W najbardziej kryzysowym roku 2009 polska 
produkcja branŜy motoryzacyjnej spadła o 2,7%, co postawiło Polskę w nie 
najgorszej sytuacji, zwłaszcza wobec 20% spadku na Słowacji czy prawie 50% 
na Węgrzech. Gdy większość programów wygasła, obserwuje się znaczące 
zmniejszenie sprzedaŜy na rynkach kluczowych dla polskiego eksportu5.  

Słaby popyt wewnętrzny to ogromne ryzyko uzaleŜnienia branŜy od sprze-
daŜy w innych krajach. Aby zachować pozycję polskiej motoryzacji na świecie 
i jej rolę w utrzymaniu polskich miejsc pracy, potrzeba regulacji systemowych, 
które zintensyfikują sprzedaŜ i w efekcie zwiększą szansę na stabilizację gospo-
darki.  

Działające w Polsce zakłady naleŜą do najnowocześniejszych w Europie. 
Wydajność pracy w branŜy motoryzacyjnej jest blisko dwukrotnie większa od 
przeciętnej dla polskiego przemysłu. Pracownik branŜy motoryzacyjnej wypra-
cowuje rocznie 610 tys. zł, gdy średnia dla polskiego przemysłu wynosi 348 tys. 
zł. Inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym to sposób zarówno na moderniza-
cję kraju przez napływ nowych technologii, jak i na kreowanie miejsc pracy 
oraz redukcję bezrobocia. W ostatnich dziesięciu latach produkcja samochodów 
w Czechach, Rumunii, Słowacji potroiła się, a w Polsce wzrosła jedynie o 1/4. 
W ostatnich latach nie było w Polsce Ŝadnej inwestycji motoryzacyjnej w seg-
mencie samochodów osobowych6. Polski sektor motoryzacyjny dynamicznie 
rósł w ostatnich latach. W okresie od 2005 do 2011 roku wartość produkcji 
sprzedanej tego sektora spadła  tylko raz (w kryzysowym roku 2009), zaś przez 

                                                 
5 J. Faryś, Stan branŜy motoryzacyjnej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Warsza-

wa, październik 2011, s. 13. 
6 Ibidem, s. 15. 
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pozostałe sześć lat rosła, z czego przez większość czasu w dwucyfrowym tem-
pie (w latach 2007–2008 oraz 2010–2011). 

Motoryzacja w Polsce – struktura rynku 

Rynek polskiej produkcji samochodów osobowych i cięŜarowych to kilka 
duŜych znaczących marek. Po I półroczu 2012 roku liderem pozostawał produ-
cent samochodów Fiat Auto Poland z 68,4% udziałem w rynku (ujęcie ilościo-
we ) – to 23,1% większy udział niŜ w roku 2011 – jak podaje Instytut Badań 
Rynku Motoryzacyjnego Samar. Miejsce drugie zajmuje Volkswagen (udział 
15,7%) – co jest obniŜką o 2,4% w porównaniu z rokiem 2011, a na trzeciej 
pozycji plasuje się Opel (z udziałem 11,2%), gdzie spadek w porównaniu  
z rokiem 2011 jest na poziomie 9,3%, a czwarta to FSO (4,8%, spadek  
o 11,4%.)7. 

Analizując obecną koniunkturę, moŜna zauwaŜyć wiele niepokojących zja-
wisk, które z sytuacją spowolnienia mają znaczny związek. Produkcja samo-
chodów osobowych w Polsce spada i nie zapowiada się na pozytywną zmianę 
tej tendencji. Mimo wciąŜ starzejącego się parku samochodowego konsumenci 
są coraz mniej skłonni do zakupu nowych samochodów, znacznie chętniej wy-
bierając pojazdy uŜywane sprowadzane z zagranicy, tak Ŝe w tym przypadku 
trudno spodziewać się szybkiego wzrostu popytu. Sytuację tę przedstawiono na 
rysunku 1, na którym zaznaczono liczbę samochodów, które rejestrowane  
i sprzedawane są w Polsce. Liczba ta z roku na rok spada. 

Produkcja samochodów w Polsce spada systematycznie od 2008 roku.  
W 2012 roku z polskich fabryk wyjechało 539,7 tys. samochodów osobowych, 
a w 2013 roku liczba ta spadła poniŜej 465 tys. sztuk. Tymczasem jeszcze  
w 2008 roku wyprodukowano w Polsce 841,7 tys. samochodów osobowych. 
Trochę lepsza sytuacja występuje w sektorze samochodów uŜytkowych. W roku 
2012 w Polsce zostało wyprodukowanych 111,8 tys. tego typu pojazdów. Ozna-
cza to, Ŝe pierwszy raz od 4 lat udało się zbliŜyć w wyniku produkcyjnym do 
tego sprzed okresu kryzysu. 

 

                                                 
7 Polska branŜa motoryzacyjna w II połowie 2012 roku – bieŜąca kondycja i przewidywania na 

przyszłość, http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/26272, 
Polska-branza-motoryzacyjna-w-II-polowie-2012-roku-biezaca-kondycja-i-przewidywa.html 
(7.02.2014). 
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Rys. 1. Nowe samochody osobowe sprzedaŜ/rejestracje w Polsce w latach 2008–2013 I kwartał 

Źródło: J. Faryś, Sytuacja branŜy motoryzacyjnej w 2013 roku. Nowe samochody sprze-
daŜ/rejestracja w Polsce w latach 2008–2013 I kwartał, Polski Związek Motoryzacyjny, War-
szawa, październik 2013. 

Analizując sytuację w segmencie produkcji części zamiennych lub wszel-
kich akcesoriów branŜowych, m.in. przyczepy, naczepy, nadwozia oraz innych 
produktów, które z branŜą motoryzacji są związane (opony, szyby, akumulatory 
itp.), jest ona lepsza niŜ sama produkcja samochodów, choć i tak w 2012 roku, 
widzimy, Ŝe jej wartość produkcyjna zmalała do 61,2 mld zł. 

Liczona wartość produkcji sprzedanej w ujęciu szeroko pojmowanego 
przemysłu motoryzacyjnego w roku 2012 wyniosła 114,6 mld zł, co w porów-
naniu z rokiem poprzednim daje 3% spadek. Jak podaje KPMG w swoim rapor-
cie branŜy motoryzacyjnej, w 2013 roku w wyniku tych trendów Polska traci 
znaczenie na rynku międzynarodowym jako producent motoryzacyjny. W ciągu 
ostatnich lat utraciła ona znaczenie i pozycję regionalnego lidera produkcji po-
jazdów samochodowych, gdzie wyprzedziły nas m.in. Czechy i Słowacja. Spa-
da równieŜ nasza pozycja jako producenta części i podzespołów motoryzacyj-
nych8. 

Według KPMG i opracowanego raportu, rynek polski nowych samochodów 
w 2012 roku odnotował kolejny rok z rzędu spadek wolumenu sprzedaŜy. 
SprzedaŜ nowych samochodów jest ponad dwa razy mniejsza niŜ import pojaz-
dów uŜywanych. W segmencie samochodów uŜytkowych takŜe nastąpił spadek 
wolumenu sprzedaŜy. W 2012 roku zarejestrowano 39,4 tys. nowych samocho-

                                                 
8 J. Faryś, Sytuacja branŜy motoryzacyjnej w 2013 roku. Nowe samochody sprzedaŜ/rejestracja 

w Polsce w latach 2008–2013 I kwartał, Polski Związek Motoryzacyjny, Warszawa, październik 
2013. 
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dów dostawczych, 16,4 tys. cięŜarowych oraz 1,3 tys. autobusów. Łącznie zare-
jestrowano 57,1 tys. pojazdów uŜytkowych, czyli o 7% mniej niŜ w 2011 roku.  

Jak wskazują dostępne dane, w 2013 roku moŜna byłoby mówić o stabiliza-
cji sytuacji z bardzo niewielkim trendem wzrostowym w większości segmentów 
rynku. Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w skali całego roku 
przekroczy 280 tys. sztuk. Wzrost ten był wypracowany przez zakupy firmowe.  

NaleŜy jednak wziąć pod uwagę rosnący wywóz samochodów osobowych 
za granicę. Nie ma niestety oficjalnych danych Cepik na temat jego wielkości, 
ale eksperci szacują, Ŝe w 2013 roku moŜe dotyczyć nawet 10–11% rejestracji 
w Polsce. Biorąc to pod uwagę, naleŜy szacować, Ŝe mimo wzrostu w statysty-
kach sprzedaŜy, krajowy popyt na samochody osobowe w 2013 roku będzie 
mniejszy niŜ w roku 2012 i do polskich odbiorców moŜe trafić jedynie 244–260 
tys. pojazdów. Niewielkich wzrostów liczby rejestracji moŜna spodziewać się 
takŜe na rynku samochodów dostawczych i cięŜarowych. 

W Polsce zarejestrowanych jest blisko 2,7 tys. producentów wyrobów mo-
toryzacyjnych. Oprócz nich funkcjonują przynajmniej 123 średnie i duŜe firmy 
wyspecjalizowane w produkcji motoryzacyjnej, które są klasyfikowane w in-
nych branŜach (tab. 1) 

Tabela 1 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według liczby pracujących  
(stan na koniec 2012 roku) 

 do 9 10–49 50–249 250–999 1000 i więcej Razem 
Producenci pojazdów samochodo-
wych, części, akcesoriów, przy-
czep i naczep  2019 352 213 79 32 2696 
Wyspecjalizowani producenci 
motoryzacyjni z innych sektorów 
gospodarki – – – – – 123 

Razem przemysł motoryzacyjny – – – – – 2819 

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS/REGON oraz KPMG. Polski Związek Przemysłu 
Motoryzacyjnego (PZPM), BranŜa Motoryzacyjna. Raport 2012, opracowanie KPMG w Polsce 
na podstawie danych OICA. 

W Polsce na koniec roku 2012 odnotowano 2696 firm, które zaklasyfiko-
wać moŜna, ze względu na PKD 29, jako producentów pojazdów samochodo-
wych, części i akcesoriów oraz przyczep i naczep. Według danych GUS pro-
dukcja samochodów osobowych w fabrykach ulokowanych w Polsce spada od 
kilku lat, natomiast rok 2012 był drastycznie niski, jeśli chodzi o współczynnik 
sprzedaŜy, co przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Produkcja pojazdów osobowych (w tys. sztuk) 

Źródło: Produkcja samochodów osobowych w Polsce (w tysiącach sztuk) w latach 2008–2013, 
Opracowanie, szacunki KPMG w Polsce na podstawie danych GUS.  

Spadki wynikają przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszy z nich to 
pogorszenie popytu na głównych rynkach docelowych, m.in. Włochy, Hiszpa-
nia, Francja, Niemcy. Ponad 98,5% produkowanych w Polsce samochodów 
przeznaczonych jest na eksport, co uzaleŜnia produkcję od koniunktury na ryn-
kach europejskich. Drugi czynnik to zmiany w portfolio modeli produkowanych 
w polskich fabrykach. W 2012 roku stopniowo wygaszano produkcję popular-
nego modelu Panda w tyskiej fabryce Fiata, ostatecznie z końcem roku. Tym-
czasem w Polsce jeszcze w 2011 roku wyprodukowano go ponad 200 tys. sztuk. 

Powrót do poziomu z lat 2008–2011 byłby moŜliwy jedynie pod warunkiem 
przydzielenia fabrykom nowych modeli z oferty obecnych producentów lub 
otwarcia nowych zakładów. Ta druga opcja, niezaleŜnie od konkurencyjności 
Polski jako miejsca docelowego dla inwestycji produkcyjnych, wydaje się jed-
nak mało prawdopodobna.  

Problemy w branŜy motoryzacyjnej w Polsce 

Aktualne problemy występujące w branŜy motoryzacyjnej wynikają rów-
nieŜ z braku moŜliwości pełnego odliczenia podatku VAT przy zakupie firmo-
wych samochodów osobowych oraz ich serwisu i zmiany akcyzy na podatek 
uzaleŜniony od parametrów ekologicznych. W Polsce całkowitego odpisu po-
datku VAT od samochodów firmowych moŜna dokonać jedynie od samocho-
dów cięŜarowych. Tymczasem dobrym rozwiązaniem zarówno z punktu widze-
nia wspierania przedsiębiorczości, jak i wzmacniania stabilnego rozwoju go-
spodarki byłoby uznanie kaŜdego samochodu firmowego za narzędzie pracy,  
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a co za tym idzie – umoŜliwienie pełnego odpisu podatku VAT, jak stało się  
w Czechach, Słowacji czy od lat praktykuje się w Niemczech. Nie tylko branŜa 
motoryzacyjna, ale znaczna część kręgów biznesowych podkreślają, Ŝe ograni-
czenie dotyka samochody, które są narzędziem pracy wielu małych i średnich 
przedsiębiorców – filarów polskiej gospodarki. Potwierdzają to dane z I kwarta-
łu 2014 roku dotyczące rejestracji w Polsce 97,6 tys. samochodów osobowych, 
czyli o 28,9% więcej niŜ w analogicznym okresie 2013 roku. Rejestracje na-
bywców instytucjonalnych wzrosły o 44%, zaś nabywców indywidualnych  
(w tym indywidualnych przedsiębiorców) było o 13% więcej. Przedsiębiorcy 
bardzo chętnie skorzystali z dogodnych uwarunkowań podatkowych, tj. tym-
czasowej moŜliwości całkowitego odliczenia podatku VAT od zakupu i eksplo-
atacji samochodów osobowych z homologacją cięŜarową. W I kw. 2014 roku 
zarejestrowano 22,1 tys. tego typu pojazdów, co stanowiło 22,6% wszystkich 
rejestracji w grupie samochodów osobowych. Z moŜliwości odliczenia podatku 
VAT od zakupu samochodu osobowego skorzystały zarówno duŜe, jak i małe 
firmy. Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali 74% tzw. samochodów z kratką, 
zaś przedsiębiorcy indywidualni – 26%.  

Zachowanie polskiego rynku w czasie tzw. okienka derogacyjnego pokazu-
je doskonale, w jakim stopniu jego potencjał jest hamowany przez regulacje 
podatkowe. Podatek ekologiczny jako rozwiązanie zastępujące akcyzę od daw-
na postulują kręgi biznesowe. Podatek ten byłby uzaleŜniony od poziomu emisji 
szkodliwych substancji w spalinach, a nie – jak obecnie w przypadku akcyzy – 
od wartości samochodu czy motocykla oraz pojemności silnika. Pojazdy wyko-
rzystujące nowe technologie i emitujące mniej szkodliwych spalin podlegałyby 
opodatkowaniu według niŜszych stawek, co mogłoby się stać narzędziem pobu-
dzenia popytu, odmłodzenia parku samochodowego w Polsce (naleŜącego 
obecnie do najstarszych w Europie), ochrony środowiska naturalnego czy po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego9. 

Według raportu PZPM oceniającego stan polskiej branŜy motoryzacyjnej, 
Polska to skansen Europy – w Unii Europejskiej średnio sprzedaje się rocznie 
30 nowych samochodów na tysiąc mieszkańców, zaś w Polsce – czterokrotnie 
mniej. Kupujemy mało nowych samochodów wyprodukowanych w Polsce. 
Polska to takŜe czarny punkt Europy – w ciągu ostatnich 17 lat w Polsce zda-
rzyło się prawie milion wypadków drogowych, w których zginęło ponad 110 
tys. osób, a ponad milion zostało rannych. Dziennie w wypadkach ginie średnio 

                                                 
9 BranŜa motoryzacyjna w Polsce I kw. 2014, http://www.egospodarka.pl/109438,Branza-

motoryzacyjna-w-Polsce-I-kw-2014,1,56,1.html (15.04.2014). 
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15 osób, a 160 jest rannych. W Polsce ciągle brakuje bezpiecznych dróg, a do 
istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu naleŜy właśnie 
ich stan. Polskie drogi są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie – co 
ósma ofiara wypadków w UE ginie w naszym kraju, a prawdopodobieństwo 
wypadku jest średnio cztery razy wyŜsze. Polska to równieŜ mniej wydanych 
praw jazdy i nadal bardzo duŜy odsetek kradzieŜy samochodów. W naszym 
kraju mamy nieustający wzrost cen paliwa oraz podatków. W Polsce, według 
danych zebranych przez KNF, cena ubezpieczenia OC pojazdów lądowych 
wzrosła o około 3,5%, a AC o około 7,6%. 

Perspektywy branŜy motoryzacyjnej w Polsce 

W 2011 roku ukazały się wyniki 12. edycji realizowanego przez KPMG do-
rocznego globalnego badania kadry kierowniczej firm motoryzacyjnych. Wyni-
ki badania są oparte na opiniach 200 przedstawicieli wyŜszej kadry kierowni-
czej wiodących światowych firm motoryzacyjnych, w tym producentów, do-
stawców podzespołów i dealerów. Wyniki badań dotyczące istotnych aspektów 
produktów z punktu widzenia konsumentów przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2  

Waga aspektów produktów z punktu widzenia konsumentów 

Cechy % 

Oszczędność paliwa 91 

Innowacje w zakresie bezpieczeństwa 82 

Kwestie stylistyczne 76 

Ekologiczność 74 

Ergonomia i komfort 70 

Wbudowane technologie, rozpoznawanie mowy 57 

Telematyka, wsparcie kierowcy systemami informatycznymi 56 

Zastosowanie alternatywnych technologii i napędu 55 

PrzedłuŜony okres Ŝywotności pojazdu 40 

Źródło: Raport branŜy motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce, KPMG, Warszawa 
2012. 

Główne wnioski z badań dla rynku motoryzacyjnego są następujące: 
1. Konsumenci poszukują oszczędności na paliwie i bezpieczeństwa – przy 

rosnących cenach ropy naftowej i obawach o przyszłości dostaw trudno się 
dziwić, Ŝe konsumenci uznają niskie zuŜycie paliwa za zdecydowanie naj-
waŜniejszy czynnik przy zakupie pojazdu. Ze względu na skłonność kon-
sumentów do poszukiwania oszczędniejszych silników przewaŜająca więk-
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szość jest zdania, Ŝe w ciągu najbliŜszych pięciu lat największy wzrost na-
stąpi w kategorii samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym. 

2. W najbliŜszych 5 latach zwycięzcą będzie Volkswagen, Powszechnie uzna-
ną mocną stroną VW jest szeroki portfel produktowy, od małych samocho-
dów do pojazdów luksusowych. 

3. Firmy z segmentu OEM (Original Equipment Manufacturer – dosł. produ-
cent oryginalnego wyposaŜenia) będą najbardziej rentowną grupą firm mo-
toryzacyjnych w nadchodzących 5 latach. Usługi finansowe wydają się ofe-
rować interesujące moŜliwości inwestowania dla branŜy motoryzacyjnej. 
Zwłaszcza na rynkach wschodzących, gdzie sektor ten jest stosunkowo ma-
ło rozwinięty, a brak jest banków prowadzonych przez przedsiębiorstwa  
z segmentu OEM. Jeśli zostaną zniesione ograniczenia nakładane przez 
władze krajów, takich jak Chiny, w sektorze usług finansowych mogą po-
jawić się znaczące inwestycje; Daimler, Volkswagen i BMW juŜ oferują fi-
nansowanie i leasing w Chinach i Indiach, przewidując znaczny wzrost ryn-
ku w ramach swoich wyspecjalizowanych firm świadczących usługi finan-
sowe. Najbardziej efektywne strategie osiągania rentowności to racjonaliza-
cja i budowanie aliansów strategicznych. 
Ponadto ogłoszone plany kilku znaczących inwestycji pozwalają stwierdzić, 

Ŝe produkcja motoryzacyjna w Polsce wkroczy niebawem na ścieŜkę szybszego 
rozwoju. NajwaŜniejsze planowane inwestycje dotyczą nowej fabryki 
Volkswagena Craftera we Wrześni (począwszy od maja 2016 roku produkcja 
100 000 aut rocznie), produkcji nowej, piątej generacji Opla Astry w fabryce 
General Motors w Gliwicach (od 2015 roku) oraz uruchomienia nowej linii 
produkcyjnej silników diesla w fabryce GM w Tychach. Spodziewane zwięk-
szenie produkcji motoryzacyjnej nie pozostanie bez wpływu na sytuację na 
rynku komercyjnych nieruchomości przemysłowych. Nowe fabryki oraz zwięk-
szanie mocy produkcyjnych w istniejących liniach wytwórczych zrodzą ko-
nieczność rozwoju sieci partnerów i dostawców, którzy będą z kolei poszuki-
wać budynków przemysłowych w róŜnych lokalizacjach. Niektórzy z nich za-
inwestują we własne obiekty, tworzone wspólnie z deweloperami w modelu 
built-to-suit (tzw. szyte na miarę), podczas gdy inni będą wybierali wynajęcie 
powierzchni w istniejących parkach przemysłowych. Tak jak w przypadku in-
nych producentów, przedsiębiorstwa działające w segmencie motoryzacyjnym 
wymagają budynków dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Zakup ta-
kiego obiektu wymusza zamroŜenie znacznej ilości kapitału obrotowego. 
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Atrakcyjną alternatywą moŜe być zatem najem10. W związku z tym oŜywienie 
w branŜy motoryzacyjnej wpłynie pozytywnie takŜe na inne rodzaje działalno-
ści gospodarczej i na rynek nieruchomości w Polsce. 

Podsumowanie 

BranŜa motoryzacyjna stoi w obliczu powaŜnych wyzwań, które mogą na 
długo określić jej przyszły kształt. Aby utrzymać silną pozycję, najwięksi gra-
cze powinni zastanowić się, czy i kiedy oraz w jaki sposób uwzględnią w swo-
ich strategiach następującą problematykę: 
1. Zintegrowane rozwiązania – zmiana postaw wobec podróŜowania, a takŜe 

rozwój przestrzeni miejskiej przyniosły zarówno zagroŜenia, jak i nowe 
szanse dla branŜy. Przy rozwiązaniach mobilności, które obejmują róŜne 
rodzaje transportu przedsiębiorstwa, mogą dotrzeć bezpośrednio do klienta  
i rozszerzyć oddziaływanie swoich marek na nowe sektory. Kształtowanie 
wizji przyszłości na modelach samochodów tworzonych w oparciu o prze-
znaczenie pojazdów – przyszły popyt będzie kształtował się w większym 
stopniu w programy typu car sparing (uwzględniając potrzeby klientów, ta-
kie jak np. dojazd do pracy, czas wolny, podróŜe o obrębie miasta itp.). 

2. Liderzy innowacji w zakresie bezpieczeństwa – uŜycie nowych technologii 
dla zapewnienia wyróŜnika marki zarówno tych o ugruntowanej pozycji, 
jak i nowych. Dla utrzymania pozycji liderów w branŜy konieczne jest two-
rzenie wspólnej bazy wiedzy dla osiągnięcia wysokiego poziomu technicz-
nego; coraz większe znaczenie mają alianse i wspólne przedsięwzięcia, po-
zwalające na rozłoŜenie kosztów i ryzyka oraz współdzielenie się wiedzą, 
przy zachowaniu rentowności i dąŜeniu do zachowania technologii, know-
how i renomy marek, które są ich wyróŜnikiem na rynku. 

3. Poszukiwanie efektywności – liderzy powinni poszukiwać najbardziej efek-
tywnych sposobów zarządzania zmianą, aby nadać impet tym inicjatywom. 
Inwestycje w nowe segmenty, np. finansowanie i leasing (zwłaszcza na 
rynkach wschodzących) moŜe otworzyć nowe obszary osiągania rentowno-
ści. RozwaŜanie alternatywnych rozwiązań w przypadku nadwyŜek mocy 
produkcyjnych; szukanie i rozwój nowych, długofalowych, globalnych stra-
tegii, które zapewnią równowaŜenie ryzyka i zysków, uwzględniając alter-

                                                 
10 Sektor motoryzacyjny w Polsce w oczekiwaniu na przyśpieszenie, http://www.tereny 

inwestycyjne.info/index.php/raporty/item/7532-sektor-motoryzacyjny-w-polsce-w-oczekiwaniu-
na-przyspieszenie (15.04.2014). 
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natywne modele biznesowe, w tym równieŜ ekspansję w nowych sektorach 
rynku. 
Istotnym znaczeniem dla przyszłości automotive jest poszerzenie swojej 

obecności – w tym przypadku wyjście poza Chiny, bo obecnie największym 
potencjałem dla przedsiębiorstw charakteryzuje się rynek chiński, lecz istnieją 
równieŜ duŜe szanse na wzrost w Indiach – kraju o systemie demokratycznym, 
z młodą i wykształconą ludnością władającą językiem angielskim oraz rosnącą 
w siłę klasą średnią, a w porównaniu z Chinami konkurencja na rynku indyj-
skim wydaje się mniejsza, co jest szansą na nowe moŜliwości11. 
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THE CONDITION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY  
AND ITS IMPACT ON OTHER SECTORS OF THE ECONOMY 

 
Summary 

 
The paper is an observation of the situation of the automotive industry, the second largest in 

terms of size and importance, sector of economy in Poland. The objective of the paper is present-
ing the situation on Polish automotive market and indicating direction of changes. The paper 
analyses the reasons for the decline, changes in production and significant impact on other sector 
of the economy. The paper is based on the research conducted by the major research institutions 
studying changes in the automotive industry. According to the research and analysis in order to 
verify the situation of the automotive sector and directions in which this one of the biggest indus-
tries will have to go to, for maintaining its market position, are, inter alia, seeking alternative 
solutions to the markets of China or India, the search for efficiency in the area of financing, espe-
cially in emerging markets as well as creating models based on the destiny of vehicles - that is, 
the creation of models based on customer needs.  
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ŹRÓDŁA KONKURENCYJNO ŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FIRM CHI ŃSKICH 
 
 
 
Streszczenie 

Przedsiębiorstwa chińskie z powodzeniem podejmują wyzwania wynikające z rosnącej kon-
kurencyjności na rynkach międzynarodowych, czego dowodem jest utrzymująca się ich dobra 
pozycja w rankingach i ich perspektywy rozwoju. Potrzebują one jednak nowego spojrzenia na 
konkurencyjność i narzędzia, które pozwolą im ją osiągać. Skuteczna okazuje się być polityka 
państwa zachęcająca do współpracy z partnerami zagranicznymi, a takŜe wprowadzanie przez 
firmy istotnych zmian w zarządzaniu, działalności badawczo-rozwojowej oraz kształtowaniu 
relacji z partnerami biznesowymi i klientami. Przedmiotem artykułu jest analiza źródeł konkuren-
cyjności wybranych chińskich przedsiębiorstw i sposobów budowania przez nie przewagi rynko-
wej.  

Słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstw, przewaga konkurencyjna, firmy chińskie, 
współpraca, relacje 

Wprowadzenie  

Najsilniejszymi wyznacznikami konkurencyjności chińskich przedsię-
biorstw są koszty pracy, stopy procentowe, kursy walutowe oraz korzyści skali. 
Przedsiębiorstwa potrzebują jednak nowego spojrzenia na konkurencyjność  
i sposobów jej osiągnięcia. W tym celu niezbędna jest odpowiednia interpreta-
cja podejścia do konkurencyjności, na podstawie analizy konkurencyjnych 
przedsiębiorstw, sektorów i krajów. Celem artykułu jest poznanie źródeł konku-
rencyjności przedsiębiorstw i sposobów budowania przez nie przewagi konku-
rencyjnej z koncentracją na analizie niektórych firm z kapitałem chińskim, wy-

                                                 
1 lopacinska.karolina@gmail.com. 
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branych w oparciu o rankingi konkurencyjności oraz opinie ekspertów dotyczą-
ce rozwoju konkurencyjności. 

Podstawy budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 

Przewagę konkurencyjną moŜna określić jako nadrzędną pozycję nad kon-
kurentami uzyskaną dzięki oferowaniu klientom większej wartości po niŜszych 
cenach lub przez zapewnienie klientom dodatkowych korzyści i usług ponad te 
oferowane przez konkurentów. Przewagę tę moŜna osiągnąć dzięki stosowaniu 
odpowiedniej strategii konkurowania, która moŜe być oparta na przywództwie 
kosztowym przedsiębiorstwa, wyróŜnieniu oferty przez nadanie jej cech unika-
towych czy teŜ koncentracji na umiejętnie wybranym segmencie rynku. W lite-
raturze wyodrębnia się trzy główne koncepcje przewagi konkurencyjnej: pozy-
cyjną, zasobową i relacyjną, których twórcami pierwotnych wersji byli kolejno 
M. Porter, J.B. Barney i J.H. Dyer wraz z H. Singh. Koncepcje te są dynamicz-
ne i w miarę upływu czasu oraz wpływu badań empirycznych przyjmują coraz 
to nowsze formy2. 

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad konkurentami jest kluczem do 
podniesienia wydajności, osiągnięcia wyŜszego zysku i stanowi potwierdzenie 
posiadania spójnej koncepcji i skutecznej strategii w dłuŜszym okresie. Dlatego 
właśnie większość przedsiębiorstw dąŜy do wypracowania trwałej przewagi 
konkurencyjnej na rynku3. Posiadana przewaga konkurencyjna pozwala bowiem 
na wypracowanie wyŜszej wartości dla konsumenta i firmy. Według Portera, 
faktyczną wartość tworzoną przez firmę moŜna zmierzyć ceną, jaką nabywcy są 
w stanie zapłacić za produkt. Podkreśla on równieŜ znaczenie łańcucha wartości 
jako elementu podnoszącego wartość dla klienta. Firma w dąŜeniu do osiągnię-
cia przewagi konkurencyjnej powinna skupić się zarówno na aktywnościach 
związanych z produkcją, wprowadzeniem produktu do obrotu, dostarczeniem 
go i serwisem po sprzedaŜy, jak i na usługach świadczonych przez takie działy 
jak HR, IT itp4. 

Istnieje wiele źródeł konkurencyjności, które przy odpowiednim podejściu 
mogą zostać wykorzystane w budowie trwałej przewagi konkurencyjnej w biz-

                                                 
2 M. Mitręga, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsię-

biorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 
Katowice 2010, s. 13–51. 

3 C. Ehmke, Strategies for competitive advantage, M.S. Extension Educator, University of Wy-
oming, http://ag.arizona.edu/arec/wemc/nichemarkets/05competitiveadvantage.pdf. 

4 Sources of competitive advantage for an enterprise, http://html.rincondelvago.com/sources-
of-competitive-advantage-for-an-enterprise.html (12.05.2014). 
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nesie. W tabeli 1 zaprezentowano osiem rodzajów źródeł: produkcyjne, dystry-
bucyjne, marketingowe, technologiczne, związane z miejscem zajmowanym 
przez firmę na rynku, jakością zarządzania, posiadaną wiedzą i informacjami 
oraz odpowiednim gospodarowaniem czasem. Podstawą konkurencyjności go-
spodarki jest konkurencyjność przedsiębiorstw działających na rynku krajowym 
i międzynarodowym. 

Tabela 1  

Rodzaje źródeł konkurencyjności 

Nazwa Opis 

Produkcyjne 

przywództwo kosztowe lub/i wyŜsza jakość; przewaga 
kosztowa moŜe wynikać z: przyczyn zewnętrznych, 
związanych z pozycją przedsiębiorstwa w otoczeniu 
lub przyczyn wewnętrznych związanych z alokacją 
zasobów 

Dystrybucyjne 
niŜsze koszty zamraŜania kapitału i kosztów transportu 
oraz lepsza obsługa nabywców 

Marketingowe 
lepsze rozpoznanie potrzeb rynku i w efekcie lepsze 
dostosowanie produktu oraz jego dystrybucji do tych 
potrzeb 

Technologiczne – innowa-
cyjność 

pierwszeństwo osiągnięte dzięki: pracom naukowo-
badawczym, innowacyjności technologicznej, innowa-
cjom produktowym 

Miejsce na rynku: znak 
firmowy, patenty, reputacja 
produktu 

lojalność nabywców wobec znaku firmowego i unikal-
ność produktu w przypadku posiadania patentów; 
unikalność firmy i jej produktu – konkurencyjność 
firmy wynika z osiągnięcia pozycji minimonopolu 
przez np. skuteczne róŜnicowanie 

Jakość zarządzania  fachowość zarządzania, talenty menedŜerskie itp. 

Wiedza i informacja  
duŜa rola wiedzy o procesie produkcji, produkcie, 
sprawnych systemach informacyjnych, nabywcach itp. 

Gospodarowanie czasem 
zdolność  do szybszego niŜ konkurenci reagowania na 
zmiany rynkowe, umiejętności działania w firmie  
w dłuŜszym horyzoncie czasowym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, red. W. Szy-
mański, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1995, s. 156.  

Jednym z głównych źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w branŜy jest 
inwestowanie w badania i rozwój, co pozwala na kreowanie nowych produktów 
i innych rodzajów innowacji. Konieczne jest jednak stworzenie kultury organi-
zacji otwartej na efektywną adaptację nowych technologii, umoŜliwiającą dzie-
lenie się wiedzą oraz prowadzenie aktywnej współpracy tworzących ją podmio-
tów.  
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Źródłem innowacyjności i konkurencyjności jest równieŜ umiejętność 
szybkiego i trafnego rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów oraz takiego 
kształtowania relacji firmy z klientami, które sprzyja ich lojalności wobec fir-
my. Dlatego waŜna jest zdolność do efektywnego zarządzania bazami danych, 
która ułatwia dostosowywanie oferty do oczekiwań klientów. Sprzyja teŜ bu-
dowaniu wizerunku firmy przyjaznej klientom i wyprzedzeniu konkurencji.  

Osiąganie i umacnianie przewagi konkurencyjnej wymaga zarówno wysoko 
wykwalifikowanego zespołu zarządzającego, jak i operacyjnego. Inteligencja 
strategiczna menedŜerów pozwala nie tylko na rozpoznanie, ale przede wszyst-
kim na antycypowanie trendów na rynku i w sektorze, ułatwiając osiąganie 
przewagi nad konkurentami. 

W warunkach duŜej konkurencji czynnikiem istotnym w kształtowaniu 
oferty jest stosowanie rozwiązań słuŜących obniŜaniu kosztów na róŜnych eta-
pach procesu produkcji. Wśród tych rozwiązań warto wyróŜnić system just-in-
time oraz strategie outsourcingu, ukierunkowane na wyprowadzanie wybranych 
funkcji poza strukturę przedsiębiorstwa i zlecanie ich wyspecjalizowanym 
podmiotom. Pozwala to na obniŜenie kosztów produkcji, podwyŜszenie jakości 
i zadowolenia klientów oraz optymalizację osiąganych wyników finansowych.   

Szczególnie istotne z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej jest posia-
danie silnej i skutecznej strategii marketingowej. Na rynku bowiem wygrywa 
firma z najlepszą strategią marketingową, czego odzwierciedleniem są ogromne 
sumy przeznaczane rocznie przez przedsiębiorstwa  na badania marketingowe 
oraz kampanie reklamowe. Kluczowym aspektem jest strategiczne zintegrowa-
nie działań marketingowych z realizowaną przez firmę strategią produkcji, tak 
by w konsekwencji spełnić oczekiwania klientów w  stopniu wyŜszym od kon-
kurentów. 

NaleŜy takŜe wskazać na regulacje rządowe, które mogą  być waŜnym źró-
dłem uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Istnieją firmy, które uzyskały 
przewagę konkurencyjną ze względu na bariery wejścia do sektorów, w których 
funkcjonują. Dobrym przykładem takiej branŜy jest sektor wydobycia ropy 
naftowej i ogólnie przemysł wydobywczy, gdzie warunkiem wejścia jest posia-
danie pozwolenia rządowego. 

Jak moŜna zauwaŜyć, istnieje wiele źródeł przewagi konkurencyjnej, które 
firma moŜe wykorzystać w kształtowaniu swej pozycji rynkowej, a wybór zale-
Ŝy od rozeznania rynku, posiadanych zasobów oraz kluczowych kompetencji5. 

                                                 
5 12 sources of competitive advantage in business, http://www.mytopbusinessideas.com/sour 

ces-competitive-advantage/ (15.05.2014); What are the different sources of competitive ad-
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Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa z kapita-
łem chińskim  

Do tej pory konkurencyjność chińskich przedsiębiorstw była oparta na pro-
dukcji pracochłonnych towarów o niskiej wartości dodanej. Obecnie jednak 
konkurencyjność ta nie ogranicza się wyłącznie do tradycyjnie wykorzystywa-
nych metod i obszarów. Chiny z powodzeniem absorbują nowe, zagraniczne 
technologie, stając się silnym konkurentem dla firm z krajów rozwiniętych. 
Ponadto rząd Chin dąŜy do wykorzystania posiadanych moŜliwości innowacyj-
nych, czego wyrazem jest realizacja celów wyznaczonych w 12. planie pięcio-
letnim, przypadającym na lata 2011–2015. Plan skupia się na potrzebie promo-
wania rodzimych innowacji oraz podejmowania odwaŜniejszych działań w kie-
runku reform i unowocześniania gospodarki6. 

Coraz więcej chińskich przedsiębiorstw staje przed rosnącymi wyzwaniami 
wynikającymi z internacjonalizacji i globalizacji. Zrozumienie dynamiki ciągle 
zmieniającego się rynku globalnego jest moŜliwe tylko przy umiejętnym rozpo-
znaniu rynku i podąŜaniu za jego trendami rozwojowymi. Adaptacja powszech-
nie stosowanych na świecie wzorców związanych z prowadzeniem działalności 
i jakością oferowanych produktów moŜe sprzyjać wzrostowi akceptacji na ryn-
kach międzynarodowych, zwiększeniu udziału firm chińskich w tych rynkach 
oraz zwiększeniu wielkości sprzedaŜy, a co za tym idzie osiąganych zysków  
i ogólnej poprawie reputacji firm chińskich. Tylko firmy potrafiące przewidy-
wać zachowania rynku i wykorzystywać pojawiające się moŜliwości mogą być 
konkurencyjne. Koncentracja na efektywnym wykorzystaniu informacji moŜe 
przyczynić się bowiem do wygenerowania większej wartości dla firm chiń-
skich, w konsekwencji podnosząc poziom ich konkurencyjności na rynku.  

Konkurowanie wyłącznie niskimi cenami nie jest moŜliwe przez dłuŜszy 
okres, nie moŜe więc prowadzić do osiągnięcia trwałej konkurencyjności na 
rynku. Zarówno wsparcie finansowe, jak i udział w rynku zaleŜą silnie od za-
ufania wypracowanego wśród klientów oraz efektywnej realizacji strategii fir-
my zgodnie z globalnie przyjętymi standardami. W miarę rozszerzania ekspan-
sji na nowe rynki oraz dąŜenia do wypracowania mocnej pozycji konkurencyj-

                                                                                                                        
vantage?, http://www.wisegeek.com/what-are-the-different-sources-of-competitive-advantage.htm 
(15.05.2014); 14 sources of competitive advantage, http://www.partnerscreatingwealth.com/14-
sources-of-competitive-advantage/ (15.05.2014); A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. 
Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011; M.E. Porter, The competitive ad-
vantage of nations, Free Press, New York 1990. 

6 China's competitiveness: myths, realities, and lessons for the United States and Japan, 
http://csis.org/program/chinas-competitiveness (8.07.2014). 
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nej na rynku globalnym firmy chińskie muszą zatem przywiązywać większą 
wagę do wartości niematerialnych, takich jak dbałość o reputację, budowanie 
zaufania do marki, podnoszenie wiarygodności, koncentracja na nieprzerwanym 
kreowaniu innowacji, naleŜytym wdraŜaniu strategii firmy, sprawnej komuni-
kacji, a takŜe inwestowaniu w kapitał ludzki oraz budowaniu i wykorzystywa-
niu zasobów wiedzy. Działania oparte na tych wartościach pozwolą firmom 
chińskim wzmocnić ich siłę konkurencyjną, przyczyniając się w dłuŜszym 
okresie do budowania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku.  

Analiza źródeł konkurencyjności wybranych przedsiębiorstw chińskich 

Center for Strategic and International Studies (CSIS) wraz z Instytutem Po-
lityki Społecznej Japonii XXI wieku przeanalizowały pięć chińskich firm pod 
kątem badania czynników, które doprowadziły do ich powstania oraz ich aktu-
alnego stanu konkurencyjności. Wybrano następujące firmy: Suntech Power 
Holdings, Ltd. (największy producent paneli słonecznych na świecie), SAIC 
Motor Corporation (największy producent samochodów w Chinach), China 
South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited (CSR) (największy na 
świecie producent lokomotyw elektrycznych), Lenovo Group (największy pro-
ducent komputerów osobistych na świecie) oraz drugi największy na świecie 
koncern sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego Huawei Technologies. 
NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe zarówno Lenovo, jak i Huawei zaliczane są od 
kilku lat do najbardziej konkurencyjnych firm chińskich, według rankingu pu-
blikowanego przez czasopismo „Roland Berger Strategy Consultants and Glo-
bal Entrepreneur”. W procesie wyboru 20 najbardziej konkurencyjnych firm 
dokonanego przez to czasopismo uwzględnione zostały kryteria ilościowe  
i jakościowe, a wynik jest połączeniem kompleksowej analizy finansowej  
z opiniami ekspertów. Pozwala to na przedstawienie faktycznego poziomu kon-
kurencyjności chińskich firm7. 

W celu porównania konkurencyjności wymienionych pięciu firm eksperci  
z CSIS postanowili przeanalizować wyniki osiągane przez nie w ostatnich la-
tach, skupiając szczególną uwagę na ich udziale w rynku, poziomie sprzedaŜy, 
rentowności oraz wydatkach na działalność badawczo-rozwojową i porównując 
w tym celu firmy z ich największymi konkurentami z branŜy. 

                                                 
7 2012 most globally competitive chinese companies, award ceremony, http://www.roland 

berger.com.cn/news/local/2012-10-30-2012mostgloballycompetitivechinesecompanies_en.html  
(5.06.2014); Top 20 most globally competitive chinese companies, http://www.roland-berger-
award.cn/mgccca/200910/winners/2011/ (5.06.2014). 
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W 2011 roku do największych producentów samochodów w Chinach pod 
względem liczby sprzedanych aut zaliczano takie firmy, jak: SGM, Shanghai 
Volkswagen, FAW Volkswagen, Dongfeng Nissan, Beijing Hyundai, Chery, 
Geely, Changan Ford, Dongfeng Peugeot Citroen i FAW Toyota. Podczas gdy 
krajowe marki zmagały się z wieloma problemami, aby wypracować pozycję na 
rynku, zagraniczni producenci samochodów luksusowych osiągali zaskakująco 
dobre wyniki. Dongfeng Nissan, SGM, FAW Volkswagen i Shanghai 
Volkswagen wzrosły kolejno o 18,18%, 16,54%, 16,57% i 10,62%. BMW, Au-
di i Mercedes Benz sprzedały z kolei 232,600, 309,900 i 193,00 samochodów, 
odnotowując wzrost o 37,6%, 37,4% i 30,6%.  

SAIC Motor Corporation  jest przedsiębiorstwem państwowym, kontrolo-
wanym przez Państwową Komisję Administracyjną Nadzoru Aktywów, która 
obejmuje 16 spółek zaleŜnych. SAIC Motor obsługuje w Chinach trzy finanso-
wo najbardziej udane joint ventures z takimi koncernami, jak: Volkswagen  
i General Motors. Firma sprzedała w 2011 roku 4 mln pojazdów, osiągając 
przychód w wysokości 54 miliardów dolarów. Oprócz samej produkcji pojaz-
dów SAIC Motor coraz bardziej skupia się na rozwijaniu działalności związanej 
z usługami, takimi jak sprzedaŜ, finansowanie czy teŜ wynajem samochodów. 
Ponadto SAIC Motor posiada własne marki: Roewe i MG. 

SprzedaŜ marki SAIC Motors Rower w 2009 roku była bardzo niewielka, 
czego wyrazem był udział firmy w rynku równy 0,60%. Wzrost nastąpił w roku 
2010, kiedy to udział SAIC w globalnym rynku wyniósł 4,70%. Było to głów-
nie efektem wysokiej liczby pojazdów sprzedanych w Chinach. Około 90% 
przychodów ze sprzedaŜy firmy SAIC Motors pochodzi jednak z zagranicznych 
joint ventures. Mimo istnienia międzynarodowej konkurencji nastąpił silny 
wzrost sprzedaŜy produktów firmy w ciągu ostatnich lat. Zyski SAIC Motors są 
na poziomie osiąganym przez zagranicznych konkurentów. Ponadto firma pro-
wadzi z GM i PARAC ośrodek badawczo-rozwojowy, gdzie stara się wypraco-
wać bardziej międzynarodową kulturę SAIC. Widoczna jest jednak przepaść  
w wydatkach na działalność badawczo-rozwojową firmy SAIC, w porównaniu 
z jej największymi konkurentami, czego wynikiem jest opóźnienie w dziedzinie 
technicznych innowacji, gdyŜ ośrodki badawczo-rozwojowe skupiają się bar-
dziej na ulepszaniu istniejących juŜ pomysłów niŜ faktycznym kreowaniu in-
nowacji8. 

                                                 
8 http://www.saicmotor.com/ (2.07.2014); N. Ahrens, China’s competitiveness. Myth, reality, 

and lessons for the United States and Japan. Case study: SAIC Motor Corporation, CSIS, January 
2013, http://csis.org/files/publication/130129_competitiveness_SAIC_casestudy_Web.pdf (8.07.2014). 
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Na podstawie powyŜszych wskaźników widać wyraźnie, Ŝe polityka rządu 
jest głównym źródłem istotnej przewagi konkurencyjnej firmy SAIC. Wpraw-
dzie tradycyjne korzyści, takie jak: rezerwy gruntowe, ulgi podatkowe i wspar-
cie finansowe stanowią istotną rolę w budowaniu konkurencyjności przedsię-
biorstw państwowych, to jednak dodatkowe dźwignie zamówień publicznych  
i wsparcie polityki ze strony rządu mają ogromne znaczenie dla utrzymania 
przewagi konkurencyjnej w branŜy. Powstaje jednak pytanie, dlaczego mimo 
wysokiego poziomu wsparcia rządowego skłonność do podejmowania ryzyka  
i zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową pozostaje wciąŜ 
tak ograniczona? Jednym z czynników jest fakt, Ŝe wypracowanie innowacji  
w przemyśle samochodowym wymaga znacznie dłuŜszego horyzontu czasowe-
go niŜ w innych branŜach technologicznych. W dąŜeniu do wypracowywania 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa chińskie powinny jednak starać się 
wykorzystać silne wsparcie rządowe do intensyfikacji działalności badawczo- 
-rozwojowej i zmniejszenia przepaści, jaka istnieje między nimi a przedsiębior-
stwami zagranicznymi. 

China South Locomotive & Rolling Stock Corporation (CSR), tak jak 
SAIC Motors, jest przedsiębiorstwem państwowym nadzorowanym przez Pań-
stwową Komisję Administracyjną Nadzoru Aktywów (SASAC) przez grupę 
CSR. Jest to jeden z dwóch chińskich producentów taboru do walcowania na 
świecie i drugi co do wielkości. Tworzy oligopol na rynku chińskim z China 
North Locomotive and Rolling Stock Corporation Limited (China CNR Corpo-
ration Limited) (CNR). Ponadto CSR wraz ze swoimi podmiotami zaleŜnymi 
produkuje, sprzedaje i naprawia lokomotywy elektryczne, lokomotywy spali-
nowe, wagony towarowe, wagony metra oraz samochody osobowe. Akcje CSR 
są notowane na giełdach w Szanghaju i Hongkongu, ale większość akcji jest 
własnością SASAC. Około 58% przychodów firmy pochodzi z Ministerstwa 
Kolei Chin (MOR), a tylko 8% z działalności na rynkach zagranicznych. CSR 
posiada 17 kontrolowanych przez siebie spółek zaleŜnych, zlokalizowanych  
w 10 województwach Chin i Specjalnym Regionie Administracyjnym Hong-
kongu z aktywami wartości 92,8 mld RMB ogółem. W 2011 roku CSR osiągnę-
ło dochody wartości 80,0 mld RMB ogółem i zysk netto w wysokości 4,7 mld 
RMB. Firma wykazuje szybki wzrost, w głównej mierze jednak polegając na 
zleceniach z MOR. Przychody CSR w okresie 2005–2011wzrosły czterokrotnie 
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z 19,785 mln RMB aŜ do 79,517 mln RMB. Roczna stopa wzrostu firmy wyno-
si z kolei aŜ 26,1%, dając jej widoczną przewagę nad konkurentami9. 

Z analizy działania firmy wynika, Ŝe wzrost i sukces CSR został osiągnięty 
głównie dzięki polityce chińskiego rządu, w oparciu o którą został stworzony 
duŜy rynek kolejowy oraz przemysł oligopolistyczny. Sukces CSR pokazuje  
z kolei, jak firma współpracowała z rządem w celu osiągnięcia konkurencyjno-
ści. Chiński rząd nie moŜe wprawdzie kontrolować zarządzania CSR, ma jed-
nak silny wpływ na podejmowane przez nią działania. 

Suntech to kolejna istotna firma. Posiada ona oddziały lub zakłady produk-
cyjne na kaŜdym większym rynku i dostarczyła ponad 13 000 000 paneli sło-
necznych tysiącom firm w ponad 80 krajach na całym świecie. Suntech przed-
stawia siebie jako firmę, która oferuje wysoką wydajność przetworzenia, jakość 
produkcji oraz silną gwarancję utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku 
energii słonecznej. Początkowo jej główne rynki zbytu znajdowały się w kra-
jach europejskich, zwłaszcza w Hiszpanii i Niemczech, obecnie jednak udziały 
firmy zarówno w Chinach, jak i w obu Amerykach gwałtownie rosną. 

Firma oprócz tego, Ŝe jest czołowym producentem paneli słonecznych  
w Stanach Zjednoczonych i Chinach, jest równieŜ największym producentem 
modułu krystalicznego sylikonu PV. Suntech utrzymuje silną pozycję na zdoby-
tych rynkach, przy stałej dywersyfikacji na nowe obszary i rozwijanie przemy-
słu słonecznego. Ponadto firma ma dominujący udział na rynkach obu Ameryk  
i kontynuuje ekspansję na kluczowych dla jej wzrostu rynkach, tj. australijskim, 
chińskim, japońskim, indyjskim i Tajlandii. 

Mimo spadku średniej sprzedaŜy w 2009 roku Suntech jest obecnie liderem 
pod względem osiąganych przychodów w przemyśle paneli solarnych. W 2010 
roku poziom rentowności firmy był na zadowalającym poziomie, rok 2011 nie 
był jednak dla niej pod tym względem korzystny, a firma odnotowała ujemne 
przepływy pienięŜne. Było to spowodowane takimi czynnikami, jak: spadek cen 
wywołany nadmiarem mocy produkcyjnych branŜy, straty wynikające z za-
mknięcia operacji, opłaty związane z zerwaniem umów i znaczne straty dewi-
zowe10. 

                                                 
9 http://www.csrgc.com.cn/ (1.07.2014); M. Adahi, China’s competitiveness. Myth, reality, and 

lessons for the United States and Japan. Case study: China South Locomotive and Rolling Stock 
Corporation (CSR), CSIS, January 2013, http://csis.org/files/publication/130129_competiti 
veness_CSRcasestudy_Web.pdf (25.06.2014). 

10 http://www.suntech-power.com/ (20.06.2014); N. Ahrens, China’s competitiveness. Myth, 
reality, and lessons for the United States and Japan. Case study: Suntech, CSIS, January 2013, 
http://csis.org/files/publication/130129_competitiveness_Suntech_casestudy_Web.pdf (4.07.2014). 
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NaleŜy podkreślić, Ŝe czynniki napędzające przemysł solarny to przede 
wszystkim ulepszenia w technologii, niŜsze koszty produkcji oraz dotacje rzą-
dowe. Koszty produkcji oraz poprawa technologii są zatem głównymi czynni-
kami uzyskania przewagi konkurencyjnej w branŜy, choć w zaleŜności od prio-
rytetów panujących w sektorze czynnikami odgrywającymi duŜą rolę są rów-
nieŜ niskie ceny i wyŜsza wydajność. 

Lenovo Group Ltd. jest firmą obsługującą klientów w ponad 160 krajach 
świata, z technologią wartą 21 mld dolarów. Jest to największy sprzedawca 
komputerów osobistych (PC) w Chinach i drugi co do wielkości sprzedawca 
komputerów na świecie. Renoma firmy jako producenta komputerów, urządzeń 
przenośnego internetu i telefonów komórkowych jest zbudowana na innowa-
cyjności jej produktów, wysokim stopniu koncentracji działalności i dostoso-
waniu do preferencji panujących w konkretnych krajach, wysokiej wydajności 
globalnego łańcucha dostaw w duŜej mierze zlokalizowanego w Chinach oraz 
nacisku na realizację opracowanej strategii. Jego linia produktów obejmuje 
komputery, serwery, stacje robocze, mobilne urządzenia internetowe, tablety 
oraz smartfony. Lenovo posiada centra badawcze w takich miejscach, jak: 
Yamamoto w Japonii, Pekin, Szanghaj, Shenzhen, Xiamen i Chengdu w Chi-
nach oraz Raleigh w Karolinie Północnej. Jego silna obecność na arenie mię-
dzynarodowej jest moŜliwa dzięki dominującej pozycji, jaką zajmuje na rynku 
w Chinach. DuŜy wpływ na to miał charyzmatyczny załoŜyciel Lenova, Liu 
Chuanzhi, zwany „ojcem chrzestnym” w branŜy technologii informatycznych w 
Chinach (IT). 

W roku 2011 Lenovo zostało drugim na świecie pod względem osiąganych 
udziałów w rynku wytwórcą komputerów PC. Wyprzedziło firmę Dell, a takŜe, 
jak wynika z raportów, osiągnięty przez niego poziom sprzedaŜy był wyŜszy 
niŜ poziom sprzedaŜy osiągnięty w tym okresie przez firmę HP. Podczas gdy 
udział w rynku globalnym sukcesywnie wzrastał w latach 2009–2011, udziały 
Della i HP zaczęły się zmniejszać. Z badania przeprowadzonego przez firmę 
badawczą Gartner w pierwszym kwartale 2011 roku wynika, Ŝe Lenovo wyka-
zało najsilniejszy, bo 16,6% wzrost z pięciu największych firm komputero-
wych, tj. HP, Acer, Dell, Lenovo i Toshiba11. Wielu analityków przewiduje, Ŝe 
Lenovo ostatecznie prześcignie HP. W roku fiskalnym 2011–2012 firma odno-
towała rekordowy wzrost w osiąganych udziałach w sektorze rynków dojrza-
łych, ponadto zdołała utrzymać pozycję rynkową na poziomie 8,7%, nawet  

                                                 
11 Gartner says worldwide PC shipments in first quarter of 2011 suffer first year-over-year de-

cline in six quarters, http://www.gartner.com/newsroom/id/1632414 (23.06.2014). 
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w momencie, gdy pozycja przemysłu obniŜyła się na rynkach dojrzałych. Po-
nadto Lenovo posiada 7,2% udziałów w rynkach wschodzących i przekroczyła 
postawiony sobie cel 10% udziałów w Indiach, osiągając ostatecznie 13%  
w tym kraju.  

W Chinach firma jest niepodwaŜalnym liderem, gdyŜ co trzeci sprzedany 
komputer w tym kraju jest marki Lenovo, a udział firmy w rynku jest trzy razy 
większy niŜ jej najbliŜszego rywala – Della. Rynek chiński jest źródłem 42% 
globalnych przychodów Lenova. Udział firmy w rynku Japonii i Stanów Zjed-
noczonych jest z kolei stosunkowo niski, jednakŜe wielkość sprzedaŜy wzrasta. 
Joint ventures zawarta z japońską firmą NEC powinna pomóc Lenovu zwięk-
szyć udziały w tym rynku do około 25%. Ponadto firma w ciągu następnych 
kilku lat planuje zwiększyć udział w rynku amerykańskim z 6 do 10%.  

Wraz z szybkim tempem wzrostu udziałów w rynku globalnym zaczęły 
wzrastać równieŜ całkowite przychody osiągane przez firmę oraz wielkość 
sprzedaŜy, która wzrosła w roku 2011 aŜ o 30%, wynosząc 21,6 mld dolarów. 
Lenovo odnotowało równieŜ na całym świecie 28,2% wzrostu transportu, 
wzrost wydajności na dojrzałych rynkach o wartości 143 mld dolarów, 22,2% 
wzrostu transportu na rynek chiński, napędzony wynikami wschodzących miast.   

Firma była równieŜ w ostatnich latach najszybciej rozwijającym się przed-
siębiorstwem spośród pięciu największych producentów komputerów PC oraz 
osiągnęła w 2011 roku 25% wzrostu sprzedaŜy na desktopy i 24% na notebooki. 
Mimo to zysk i marŜa firmy są wyraźnie niŜsze w porównaniu z konkurentami. 
W drugim kwartale 2011 roku HP wykazało zysk w wysokości 1,93 mld dola-
rów, zaś Dell w wysokości 890 mln dolarów, podczas gdy zysk Lenova wynosił 
jedynie 108 mln dolarów. Firma zadeklarowała przesunięcie uwagi ze zwięk-
szania udziałów w rynku na wzrost zysków na rynkach dojrzałych. Jednocze-
śnie, gdy Dell i HP utrzymały stosunkowo stabilną marŜę brutto, w warunkach 
słabej kondycji gospodarczej Lenovo przeszło dwa negatywne załamania  
w latach 2009 i 2010. W 2009 roku marŜa operacyjna zmalała wprawdzie  
o prawie 150 pkt proc., ale w roku 2010 wzrosła juŜ o 200 punktów procento-
wych, doprowadzając do poprawy, a następnie niewielkiego oŜywienia w 2011 
roku.  

Podczas gdy całkowity budŜet Lenova na działalność badawczo-rozwojową 
jest nieporównywalnie mniejszy od posiadanych przez HP i Dell, stanowi on 
znaczącą część dochodów firmy. NaleŜy podkreślić przy tym, Ŝe podczas pew-
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nych spadków odnotowywanych przez konkurentów, budŜet Lenova jest rela-
tywnie stały, z niewielkimi wzrostami w ciągu ostatnich lat12. 

Z powyŜszej analizy wynika, Ŝe waŜnymi źródłami konkurencyjności są: 
wysoki udział firmy w rynku oraz wielkość uzyskanej przez nią sprzedaŜy. Są 
to czynniki, na które firma kładzie zdecydowany nacisk. Dodatkowo wydatki na 
działalność badawczo-rozwojową wskazują na dąŜenie firmy do kreowania 
innowacji. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe do jednych z głównych osiągnięć Le-
nova w ciągu ostatniej dekady naleŜy przejęcie przez firmę marki IBM Think 
oraz fakt, Ŝe jako jednej z nielicznych w duŜej mierze udało się jej umiędzyna-
rodowienie swojej działalności. Do kluczowych korzyści Lenova trzeba zali-
czyć równieŜ jego potencjał wzrostowy na rynkach wschodzących, na których 
ma największe doświadczenie oraz skupienie na racjonalizacji kosztów. W tym 
samym czasie restrukturyzacja niektórych z jej kluczowych rywali, jak np. HP 
spowodowała chwiejność w zaangaŜowaniu w segmencie komputerów osobi-
stych. Wsparcie rządu i preferencyjne traktowanie odgrywa z kolei znikomą 
rolę w budowaniu konkurencyjności firmy Lenovo, z racji szczególnie wysokiej 
konkurencyjności rynku komputerów PC w Chinach.  

Ostatnia z analizowanych firm, Huawei, jest firmą posiadającą biura w 140 
krajach i ma szansę stać się największym co do wielkości producentem sprzętu 
telekomunikacyjnego na świecie pod względem przychodów. Została załoŜona 
w 1988 roku jako dystrybutor dla przełączników telefonicznych, obecnie jest 
zaś kompleksową firmą telekomunikacyjną posiadającą w swojej ofercie urzą-
dzenia mobilne, urządzenia sieci szerokopasmowych, telefony komórkowe  
i urządzenia do konwergencji. Oprócz rozwoju produktów firma skoncentrowa-
ła się na oferowaniu nowych rozwiązań dla klientów. Jej załoŜyciel i obecny 
prezydent Ren Zhengfei, były oficer techniczny Armii Wyzwolenia Ludowego 
(PLA), wykorzystał umiejętności zdobyte w wojsku do stworzenia podwalin 
pod tę firmę telekomunikacyjną. Huawei jest przedsiębiorstwem prywatnym, 
rzekomo w posiadaniu pracowników, z jedynie 1,42% udziałów w spółce nale-
Ŝy do obecnego prezesa Ren Zhengfei. 

Największym konkurentami Huawei są Sony Ericsson, Alcatel-Lucent oraz 
Cisco. Firma od 2006 roku odnotowuje stały wzrost osiąganych przychodów. 
Przeszła przez kryzys finansowy w 2008 roku i w przeciwieństwie do swych 
konkurentów utrzymała tendencję wzrostową. W 2010 wyprzedziła koncern 

                                                 
12 http://www.lenovo.com/ (4.07.2014); N. Ahrens, Y. Zhou, China’s competitiveness. Myth, 

reality, and lessons for the United States and Japan. Case study: Lenovo, CSIS, January 2013, 
http://csis.org/files/publication/130129_competitiveness_Lenovo_casestudy_Web.pdf (3.07.2014) 
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Alcatel-Lucent, stając się drugą po Ericssonie firmą sprzętu telekomunikacyj-
nego pod względem osiąganych przychodów. W latach 2008–2010 Huawei 
dominowała w branŜy równieŜ pod względem wielkości sprzedaŜy, która była 
realizowana głównie przez inwestycje z partnerami zagranicznymi. Ten wzrost 
sprzedaŜy był z kolei dodatkowo wzmacniany przez szybki rozwój przedsię-
biorstwa, sprzedaŜ konsumencką oraz wzrastającą marŜę brutto. Źródłem suk-
cesu firmy jest jej działalność badawczo-rozwojowa, na której konsekwentnie 
się skupia i na którą przeznacza 10% swoich rocznych dochodów. Nisko kosz-
tochłonne centra w Chinach dają firmie znaczącą przewagę kosztową nad kon-
kurentami, przez co jest równieŜ liderem we wdraŜaniu nowych patentów. Hu-
awei jest takŜe bardzo aktywne w rozpowszechnianiu chińskich i międzynaro-
dowych norm i dokumentów normalizacyjnych. Przedsiębiorstwo zapowiedzia-
ło wzrost wydatków na działalność badawczo-rozwojową aŜ do 4,5 mld dola-
rów13. 

Za najbardziej znaczącą korzyść trwałą firmy Huawei uznaje się jej świa-
domy wybór rozwijania swoich technologii samodzielnie, nie zaś za pośrednic-
twem bardziej popularnej i preferowanej przez rząd drogi porozumień joint 
ventures z firmami zagranicznymi. Huawei stosuje bowiem w swojej działalno-
ści metodę inŜynierii odwrotnej14, która pozwala na dokładne poznanie kon-
strukcji i mechanizmów działania danego urządzenia, a następnie wykorzystuje 
pozyskaną w ten sposób wiedzę do poszukiwania bardziej złoŜonych, nieistnie-
jących dotąd na rynku chińskim produktów. Tym sposobem Huawei stała się  
w 2002 roku liderem w Chinach, a na świecie zajęła czwarte miejsce w tworze-
niu i implementacji patentów. W roku 2009 firma była juŜ liderem na świecie, 
utrzymując pozycję lidera w 2011 roku, po rocznej przerwie, kiedy zajmowała 
drugą lokatę. 

Podsumowanie 

W kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firm chińskich duŜą rolę odgry-
wa polityka państwa nastawiona na wspieranie działalności tych przedsię-
biorstw. NaleŜy jednak równieŜ docenić wysiłki firm polegające na wdraŜaniu 
nowych technologii oraz kreowaniu innowacji. Ten sposób budowania przewagi 
zaczyna mieć bowiem coraz większe znaczenie, otwierając nowy etap w proce-

                                                 
13 N. Ahrens, China’s competitiveness. Myth, reality, and lessons for the United States and Ja-

pan. Case study: Huawei, CSIS, January 2013, http://www.huawei.com/ (3.07.2014); 
http://csis.org/files/publication/130215_competitiveness_Huawei_casestudy_Web.pdf (3.07.2014). 

14 E. Eilam, E.J. Chikofsky, Reversing: secrets of reverse engineering, John Wiley & Sons, 
2007, s. 3. 
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sie internacjonalizacji firm, które nie konkurują juŜ tylko obniŜaniem kosztów, 
lecz dąŜą do wprowadzania istotnych zmian w zarządzaniu, działalności badaw-
czo-rozwojowej oraz kształtowaniu relacji z partnerami biznesowymi i klienta-
mi. Przedsiębiorstwa chińskie z powodzeniem podejmują wyzwania wynikające 
z rosnącej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, czego dowodem 
jest utrzymująca się ich dobra pozycja w rankingach konkurencyjności i wyraź-
ne perspektywy rozwoju. Skuteczna okazuje się być równieŜ polityka państwa 
zachęcająca do współpracy z partnerami zagranicznymi. Trzeba jednak 
uwzględnić róŜne problemy wynikające z tej współpracy, generującej wiele 
dylematów, których rozwiązywanie jest konieczne dla rozwoju  tak chińskich 
przedsiębiorstw, jak i rynków, na których one działają. 
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UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNO ŚCI  
PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU PODKARPACKIEGO 

 
 
 
Streszczenie 

W opracowaniu uznano konkurencyjność jako naturalny przejaw rynkowych zachowań 
przedsiębiorców. Z punktu widzenia konsumentów jest ona zjawiskiem korzystnym, gdyŜ skłania 
producentów do podwyŜszania jakości wyrobów i obniŜania ich ceny oraz dbałości o klientów. 
Natomiast z punktu widzenia producentów jest źródłem dodatkowych kosztów i czynnikiem 
zwiększającym ryzyko działalności firm. Za cel główny opracowania przyjęto wyznaczenie czyn-
ników wpływających na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku. Materiał empiryczny 
zgromadzono drogą wywiadu ankietowego w 137 firmach z Podkarpacia. Rezultaty badań rozpa-
trzono w kontekście opinii innych autorów, dotyczących przedmiotu rozwaŜań. Po wyznaczeniu 
stosownych wskaźników, zawartych w tabelach i na rysunkach, w ich interpretacji i wnioskowa-
niu posłuŜono się metodą analizy.  

Słowa kluczowe: konkurencyjność, przedsiębiorstwo, czynnik ludzki, rynek, przewaga konku-
rencyjna 

Wprowadzenie 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest istotnym zagadnieniem pojawiają-
cym się w kaŜdej organizacji. Przejawia się ona w róŜnorodnych zasobach, 
jakie posiada kaŜda z nich. Zmiany pojawiające się w oczekiwaniach klientów 
zmuszają przedsiębiorstwa do dostosowywania się do nich. Podmioty, którym 
uda się sprostać tym zmianom, oczekiwaniom, które wyróŜnią się czymś nie-
powtarzalnym na rynku otwiera się droga do zdobycia przewagi nad pozosta-
łymi firmami. Istotne jest równieŜ, aby nie zapominać o znaczeniu czynnika 
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ludzkiego w budowaniu konkurencyjności.  
Celem głównym opracowania jest ukazanie czynników wpływających na 

pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku. W ramach tego celu wyróŜ-
nione zostały następujące cele szczegółowe: 

– ocena zasobów niematerialnych firm w kształtowaniu przewagi konku-
rencyjnej, 

– wpływ zasobów materialnych na tworzenie pozycji konkurencyjnej, 
– poznanie silnych i słabych stron przedsiębiorstw w tworzeniu pozycji 

konkurencyjnej podmiotów gospodarczych, 
– wykazanie czynników najistotniejszych w kreowaniu pozycji konku-

rencyjnej przedsiębiorstw. 

Materiały źródłowe i metodyka badań 

Dla przeprowadzenia badań, w celu zrealizowania tematu pracy, wykorzy-
stano metodę kwestionariuszową, w której zastosowano wywiad standaryzowa-
ny. Jest to najefektywniejsza forma zebrania danych empirycznych. UmoŜliwia 
ona bezpośredni kontakt z respondentem przez rozmowę na podstawie przygo-
towanego wcześniej zestawu pytań zawartego w kwestionariuszu ankietowym. 
Przeprowadzonych zostało 137 wywiadów w okresie od czerwca do września 
2013 roku. 

Rozmowy te przeprowadzono z szefami firm, a w przypadku ich braku  
z członkami ich kadry kierowniczej. Największą część stanowiły firmy produk-
cyjne (56,2%). Niespełna 20-procentowy udział miały organizacje zajmujące się 
handlem. Pozostałą część badanych podmiotów stanowiły przedsiębiorstwa: 
usługowe (12,4%), zajmujące się przetwórstwem (6,6%), budowlane (prawie 
3%) oraz gastronomiczne (nieco ponad 2%), co przedstawiono na rysunku 1. 

Wśród badanych przedsiębiorstw największy udział miały firmy sektora 
MSP. Stanowiły one 91,7% wszystkich podmiotów poddanych badaniu. Naj-
większy odsetek przedsiębiorstw stanowiły firmy zatrudniające od 10–49 pra-
cowników, czyli małe (ok. 41%). Najmniej, bo prawie 3%, stanowiły duŜe fir-
my, w których zatrudnienie wynosi ponad 250 osób.  
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Rys. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według sekcji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Istota konkurencji i konkurencyjno ści przedsiębiorstw 

Pojęcie konkurencji róŜni się od określenia konkurencyjności. Konkurencja 
ma co najmniej dwa znaczenia. Pierwsze definiuje konkurencję jako społeczny 
mechanizm, który ustala przedsięwzięcia organizacyjno-alokacyjne i proefek-
tywnościowe, jednocześnie wpływając na społeczny podział pracy czy rozpro-
wadzanie zasobów istniejących w gospodarce. Mechanizm ten chroniony jest 
przez róŜnorodne, polityczno-ekonomiczne środki oraz metody zabezpieczające 
go przed działaniami samoniszczącymi. Drugie znaczenie zwraca uwagę na 
sposób indywidualnego działania przedsiębiorstwa, które dąŜy do utrzymania 
się na rynku bądź wejścia na nowy rynek. Postępowanie to uzasadnia fakt, Ŝe 
jest to naturalne działanie, które odpowiada naturze człowieka. Jest to takŜe  
w pewnym stopniu rezultat presji wynikającej z prywatnej formy własności 
środków produkcji. Działanie w tym zakresie określane jest przez pewne nor-
my, przyjęte zwyczaje, jak równieŜ cele polityki konkurencji. 

W ekonomii konkurencją określa się walkę przedsiębiorstw na rynku, w ce-
lu osiągnięcia korzyści ekonomicznych m.in. ze sprzedaŜy towarów i usług. 
Firmy ścigają się takŜe w dąŜeniu do przejęcia nowych rynków zaopatrzenia  
i zbytu oraz lepszej siły roboczej2. A. Fornalczyk wyróŜnia dwa rodzaje konku-
rencji: konkurencję rzeczywistą (nazywaną równieŜ faktyczną) oraz potencjal-
ną. RozróŜnienie to wydaje się być zasadne z tego powodu, Ŝe róŜnią się one od 
siebie w znaczny sposób. Konkurencja rzeczywista to rywalizacja firmy z pod-

                                                 
2 B. Ślusarczyk, S. Ślusarczyk, Wybrane problemy ekonomii, Oficyna Wyd. Politechniki Rze-

szowskiej, Rzeszów 2010, s. 147–148. 
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miotami konkurencyjnymi, które juŜ są i działają na danym rynku. Potencjalna 
natomiast związana jest z moŜliwością wejścia na dany rynek nowych sprze-
dawców, którzy produkując identyczne towary lub ich substytuty, albo importu-
jąc te towary z zagranicy, konkurują z przedsiębiorstwem o popyt na rynku. 
Najprościej mówiąc, konkurencja faktyczna dotyczy konkurowania między 
przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku, zaś potencjalna zakłada powsta-
nie nowych firm o bardzo zbliŜonym (niemalŜe identycznym) profilu działalno-
ści, z którymi rywalizacja na rynku jest nieunikniona3. 

Konkurencyjność jest odbiciem potencjału firmy, czyli jej zasobów, umie-
jętności, zdolności, które dają organizacji przewagę nad innymi podmiotami 
funkcjonującymi w gospodarce. Niektórzy określają konkurencyjność jako ce-
chę przedsiębiorstwa, która jest rezultatem jego wewnętrznej analizy oraz do-
stosowania się do zmian występujących w otoczeniu. Konkurencyjność charak-
teryzuje się m.in. tym, Ŝe organizacja podejmuje się realizacji działań zapewnia-
jących stabilny i długotrwały postęp oraz przyczynia się do uzyskania wartości 
rynkowej. Najbardziej popularne określenie pojęcia „konkurencyjność”  odnosi 
się do ukazania relacji występujących między organizacjami w danym sektorze, 
jak równieŜ porównania sposobu prowadzenia działalności określonych przed-
siębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstwa analizowana jest zawsze na tle 
innych firm. Działalność tych podmiotów jest porównywalna i odbywa się  
w tym samym sektorze gospodarki. W ujęciu tym konkurencyjność uwaŜana 
jest za wynik prowadzonej działalności związanej z zabieganiem o klienta4. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw tworzona jest m.in. przez zdolność pod-
miotów do dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Konkurencyj-
ność jest tym mocniejsza, im bardziej róŜnorodne są podmioty występujące na 
rynku. O konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce w głównej mierze 
decyduje ich efektywność ekonomiczna. Do źródeł konkurencyjności zaś moŜ-
na zaliczyć: wydajność, jakość czy innowacyjność. Przedsiębiorstwo chcące 
osiągnąć przewagę konkurencyjną nad pozostałymi podmiotami powinno ciągle 
poprawiać efektywność swojego działania. Jest to proces długotrwały, ale dają-
cy pozytywne efekty. 

Na rynku stale zwiększa się liczba nowych podmiotów gospodarczych. Aby 
firma mogła utrwalić zbudowaną przez siebie pozycję konkurencyjną powinna 
szukać instrumentów, które pomogą jej ten cel osiągnąć. Do instrumentów tych 

                                                 
3 A. Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji, Wyd. Oficyna, Warszawa 2012, s. 18–19. 
4 W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 

2010, nr 5 (37), s. 5–12. 
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moŜna zaliczyć m.in. instrumenty marketingu mix, najczęściej stosowane przez 
przedsiębiorstwa na świecie. Instrumenty konkurowania w ramach elementów 
marketingu mix przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wybrane instrumenty konkurowania, najczęściej stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa, 
w ramach elementów marketingu mix 

Zakres stosowania  
instrumentów Instrumenty konkurowania 

W zakresie produktu 

jakość produktu, elastyczność dostosowywania produktu do 
potrzeb odbiorców, nowoczesność produktu, szerokość 
asortymentu, marka produktu, wyróŜnianie produktu wobec 
produktów konkurentów, zróŜnicowanie produktu itp. 

W zakresie polityki  
cenowej 

poziom ceny, upusty cenowe, ceny promocyjne, ceny no-
wości, obniŜki sezonowe 

W zakresie promocji public relations, sprzedaŜ osobista, reklama, promocja 
sprzedaŜy, utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami 

W zakresie dystrybucji 
zapewnienie łatwego dostępu do produktów, zapewnienie 
dogodnego czasu nabycia produktu, warunki płatności, 
terminowość dostaw, róŜnicowanie sposobu dystrybucji 

Źródło: Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne, red. M. Juchniewicz, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009, s. 41, G. Sobczyk, Strategie konkurencji małych  
i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 68. 

Firmy tworzą przewagę, wykorzystując róŜne elementy z dziedziny organi-
zacji, zarządzania czy marketingu. Ma to duŜe znaczenie dla przedsiębiorstw, 
które posiadają swoje udziały nie tylko na rynku krajowym, ale równieŜ mię-
dzynarodowym5. Dzięki instrumentom konkurowania przedsiębiorstwo ma 
moŜliwość wyróŜnienia się na tle konkurentów, tym samym zyskując nowych 
klientów. Wśród tych instrumentów wyróŜnia się takie, które moŜna łatwo  
i szybko wprowadzić. Są to np. ceny, warunki płatności itp. Mogą one jednak 
dać jedynie efekty tymczasowe, które nie zawsze są opłacalne na dłuŜszą metę. 
Innym rodzajem są instrumenty, których tworzenie wymaga dłuŜszego czasu. 
Ich naśladowanie przez inne podmioty jest ograniczone. NaleŜą do nich elemen-
ty polityki produktowej firmy, np. jakość, kreowanie potrzeb oraz image firmy6. 
Wizerunek przedsiębiorstwa jest sprawą bardzo indywidualną kaŜdego podmio-
tu gospodarczego. Aby klienci odbierali pozytywnie firmę, potrzebna jest długa, 
wymagająca wielu nakładów praca. To, co uda się firmie osiągnąć dzięki uŜyciu 

                                                 
5 Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym, red. K. Kowalska, 

WyŜsza Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 89. 
6 Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne, red. M. Juchniewicz, Uniwersy-

tet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009, s. 41. 
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swoich zasobów, m.in. wykwalifikowanych, zdolnych pracowników, posiada-
nemu kapitałowi, wyposaŜeniu w maszyny, urządzenia, wyróŜnia podmiot na 
rynku, sprawia, Ŝe staje się on atrakcyjniejszy. Nie ma moŜliwości powtórzenia 
w innej firmie wszystkich identycznych elementów. Wszystkie instrumenty są 
ze sobą współzaleŜne. Oznacza to, Ŝe zmieniając jeden instrument konkurowa-
nia, powinno się odpowiednio dostosować inne instrumenty. Zmiana jednego 
instrumentu dynamizuje pozostałe, co daje moŜliwość eliminacji niektórych  
z nich bądź teŜ wprowadzenia nowych7. 

Czynnikami, które w największym stopniu warunkują konkurencyjność, są 
m.in. innowacje, dzięki którym moŜliwe jest wprowadzenie nowej, rozszerzonej 
oferty rynkowej firmy, zwiększenie jakości oferowanych dóbr czy teŜ świad-
czonych usług. Innowacje wpływają równieŜ na poziom zadowolenia klienta, 
pozwalają na utrzymanie wysokiej produktywności oraz pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach. Innowacyjność przyczynia się do osiągnięcia przez przed-
siębiorstwo pierwszeństwa w produkcji nowych, unowocześnionych produk-
tów. Konkurencyjność jest w pewnym sensie zdolnością przedsiębiorstwa do 
uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami, z którymi konkuruje 
na rynku8. Jest ona wynikiem jego dąŜenia do rozwoju, na który w znacznym 
stopniu wpływają posiadane zasoby, umiejętności czy oddziaływanie otoczenia. 
Wpływ na konkurencyjność mają w duŜej mierze czynniki rynkowe, takie jak: 
koszty, marketing, jakość, pozycja na rynku; działania kierowane przeciwko 
konkurentom, stosunek podmiotu do rywali9. W literaturze moŜna spotkać się  
z czynnikami warunkującymi konkurencyjność przedsiębiorstwa. M. Juchnie-
wicz wymienia wśród nich: 

− czynniki wewnętrzne, zawierające zasoby organizacji; mogą one mieć cha-
rakter materialny, jak np. zasoby rzeczowe i finansowe, oraz niematerialny 
(ludzie i relacje między nimi); występują tu takŜe umiejętności, np. zarząd-
cze czy produkcyjne, 

− czynniki zewnętrzne – są to elementy otoczenia zewnętrznego, takie jak: 
system prawny, edukacyjny, uwarunkowania ekonomiczne, polityka fi-
skalna, przemysłowa itp., 

− czynniki wynikowe – stanowią końcowy efekt polityki przedsiębiorstwa; 
naleŜą do nich m.in. produkty, promocja, działania marketingowe, dystry-
bucja. 

                                                 
7 Ibidem, s. 41. 
8 Ibidem, s. 60. 
9 Ibidem, s. 61. 



Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw… 125

PowyŜsze czynniki w decydujący sposób wpływają na siłę konkurencyjną 
organizacji. Pozwalają one równieŜ na porównanie konkurencyjności firmy z jej 
rywalami10. Z punktu widzenia samego podmiotu w ocenie konkurencyjności 
duŜą rolę będą odgrywały: udział firmy w rynku oraz osiągane wskaźniki finan-
sowe. Przy wykorzystaniu czynników produkcji istotne są: posiadana siła robo-
cza, koszty produkcji, zdolność wykorzystania technologii, umiejętności  
w sprzedaŜy produktów (marketingowe) czy teŜ posiadane kontakty. Inaczej 
konkurencyjność oceniana jest z punktu widzenia konsumentów. Wówczas 
główne znaczenie mają: jakość oferowanych produktów, zróŜnicowanie oferty, 
cechy wyróŜniające produkty od towarów konkurencji, ceny wyrobów, warunki 
płatności, warunki dostawy, lojalność wobec klientów itp. 

KaŜda organizacja w swojej działalności powinna uwzględniać czynniki 
wywierające wpływ na jej konkurencyjność. Dzięki znajomości pozytywnych  
i negatywnych uwarunkowań konkurencyjności moŜliwe jest efektywne wyko-
rzystanie czynników, które posiada przedsiębiorstwo i tym samym osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej na rynku. Organizacja musi mieć świadomość, Ŝe aby 
utrzymać się na rynku i wybić się spośród firm funkcjonujących w gospodarce 
konieczne, jest realizowanie działań, dzięki którym klient bez problemu odróŜni 
organizację od pozostałych. Z całą pewnością stworzenie niepowtarzalnej oferty 
i duŜa atrakcyjność produktów pomoŜe firmie zrealizować ten cel11. 

Ocena pozycji konkurencyjnej firm o zróŜnicowanej skali zatrudnienia 

Wśród badanych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, funkcjo-
nujących na róŜnych rynkach gospodarki (począwszy od lokalnego przez regio-
nalny aŜ do międzynarodowego) większość określiła swoją pozycję konkuren-
cyjną jako porównywalną względem innych firm tej samej branŜy (rys. 2). Aby 
w ogóle moŜliwe było dokonanie takiej oceny, firmy muszą posiadać pewną 
wiedzę o tym, jak podmioty konkurencyjne radzą sobie na rynku, jakie odnoszą 
sukcesy czy ponoszą poraŜki. Analiza rynku i sytuacji konkurentów pozwala na 
podejmowanie działań, których wynikiem jest poprawa pozycji konkurencyjnej 
podmiotów. 

Najwięcej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku regionalnym oraz 
międzynarodowym uwaŜa swoją pozycję za raczej lepszą od innych firm. MoŜ-
na zauwaŜyć, Ŝe wraz ze wzrostem rynku działania przedsiębiorstw zwiększa 
się równieŜ liczba firm, według których ich pozycja konkurencyjna jest raczej 

                                                 
10 Ibidem, s. 64. 
11 Ibidem, s. 64. 
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lepsza od innych firm tej samej branŜy. Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw 
(ok. 15 %) przekonanych o tym, Ŝe mają lepszą pozycję konkurencyjną, pocho-
dzi z rynku lokalnego. Na rynku regionalnym jest juŜ to duŜo większy procent, 
który kolejno zwiększał się od 26,7 do 34,8%. 

 

Rys. 2. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na tle podmiotów tej samej branŜy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Na rynku ogólnopolskim jest mniej firm wyraŜających taką opinię. Liczba 
ta spada w porównaniu z rynkiem regionalnym o około 11%. Z kolei firmy ryn-
ku międzynarodowego w największym stopniu wskazują na raczej lepszą pozy-
cję ich firmy na tle branŜy (jest to ok. 39%). MoŜna przypuszczać, Ŝe tak dobra 
ocena pozycji konkurencyjnej wśród przedsiębiorstw związana jest z podejmo-
waniem przez podmioty ciągłych działań, mających wpływać na rozwój firm na 
rynku. Około 22% firm działających zarówno na lokalnym, jak i międzynaro-
dowym rynku jest zdania, Ŝe ma zdecydowanie lepszą pozycję. Stosunkowo 
mało firm wskazało na raczej gorszą, a Ŝadna na zdecydowanie gorszą pozycję. 
Rynek regionalny jest szczególny, gdyŜ moŜna zauwaŜyć, Ŝe wszystkie firmy 
tutaj funkcjonujące są zdania, Ŝe ich pozycja konkurencyjna jest taka sama bądź 
lepsza od pozostałych firm tej samej branŜy. śadna nie wskazała swojej pozycji 
jako gorszej od innych. 

Badane przedsiębiorstwa charakteryzuje duŜe zróŜnicowanie pod względem 
stosowania strategii konkurencyjnych, co przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Strategie konkurencji stosowane przez poszczególne przedsiębiorstwa według wielkości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najczęściej pojawiającą się strategią działań była strategia zróŜnicowania, 
wyraŜona wysoką jakością produktu. Stosowało ją najwięcej firm pochodzą-
cych z sektora MSP. Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej odchodzi od 
stosowania tej strategii. Ponad 60% firm zatrudniających poniŜej 10 pracowni-
ków oraz 57,1% podmiotów o zatrudnieniu w przedziale od 10–49 osób m.in. 
wprowadza nowe, wysokiej jakości produkty na rynek, stosując strategię zróŜ-
nicowania. Najczęściej stosowanie tej strategii przejawia się w prowadzeniu 
licznych badań, których celem jest stworzenie innowacyjnych wyrobów. Mniej-
sze podmioty dbają o trwałość, prestiŜ, niezawodność oferowanych dóbr. Pod-
mioty dobierają cechy uŜytkowe produktów w taki sposób, aby niemoŜliwe 
było ich podrobienie lub aby zajęło to konkurentom duŜo czasu. Dzięki stoso-
waniu tej strategii wielu klientów przywiązuje się do danej marki i staje się jej 
wiernymi nabywcami. Strategia koncentracji na przekroju branŜowym była 
stosowana najrzadziej. W przypadku przedsiębiorstw duŜych nie zanotowano 
firm, które by ją stosowały. Podmioty zatrudniające powyŜej 250 pracowników 
nie koncentrują się na konkretnym rynku geograficznym. Ich działania prowa-
dzone są często na wielu rynkach o róŜnych zasięgach terytorialnych, natomiast 
koncentrują się one na danym segmencie rynku. W miarę wzrostu wielkości 
przedsiębiorstwa maleje przywiązanie firmy do dbania o wysoką jakość produk-
tu. Małe podmioty dbają o wysoki poziom oferowanych wyrobów. Dzięki temu 
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zyskują nowych klientów, którym na tym zaleŜy. Często dostosowują swoje 
oferty do potrzeb klientów. Przeprowadzają w tym celu badania, wywiady, po-
zwalające na zdobycie jak najwięcej informacji o oczekiwaniach nabywców. 
Firmy duŜe stawiają na produkcję masową. Chcą jak najwięcej wyprodukować  
i sprzedać, przy zachowaniu minimalnych kosztów. Nie przywiązują większej 
uwagi do jakości i innowacyjności produkowanych dóbr. W przypadku duŜych 
firm zauwaŜa się większy, bo 50% udział stosowania strategii przywództwa 
kosztowego (cenowego). Polega ona na nieustannym obniŜaniu kosztów wy-
twarzania produktów w stosunku do kosztów konkurentów. Celem przyjęcia tej 
strategii jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo najniŜszego kosztu jednostko-
wego w całej branŜy. Przynosi to firmom szanse na rozwój dzięki zdobyciu 
konkurencyjności cenowej. W przypadku mikroprzedsiębiorstw zaledwie 
11,4% tych firm stosuje tę strategię.  

Podmioty gospodarcze co jakiś czas powinny przeprowadzać analizę sytu-
acji przedsiębiorstwa. WaŜne jest, aby była ona przeprowadzona rzetelnie. 
Dzięki temu firma ma szanse obrazowo dostrzec, jak kształtują się poszczegól-
ne elementy (dziedziny) firmy. Badane przedsiębiorstwa dokonały oceny wy-
branych elementów swojej oferty, której wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Ocena wybranych elementów oferty firm konkurencyjnych (w %) 

Oceniane elementy 
Ocena własnej firmy 

Ogółem bardzo 
źle 

źle 
ani dobrze, 

ani źle 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

Jakość produktów  0,8 0,0 7,5 47,4 45,9 100,0 
Poziom cen oferowanych 
produktów 

0,0 1,5 11,3 53,4 35,3 100,0 

Organizacja systemu 
dystrybucji 

2,3 3,8 30,8 49,6 12,8 100,0 

Wykorzystywany system 
promocji 

3,8 4,5 39,1 33,1 19,5 100,0 

Jakość obsługi klienta 0,0 1,5 6,8 30,8 62,4 100,0 
Wielkość (róŜnorodność) 
asortymentu 

0,0 1,5 12,8 43,6 42,9 100,0 

Innowacyjność produktów 2,3 5,3 23,3 45,9 19,5 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jak pokazują wskaźniki, firmy bardzo dobrze oceniają swoją działalność 
pod niemalŜe wszystkimi aspektami. Ponad 60% badanych uznaje jakość ob-
sługi klienta za bardzo dobrą. Prawie połowa firm (47,4%) ocenia wysoko rów-
nieŜ jakość oferowanych przez siebie produktów. Niewiele mniej, bo 42,9% 
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podmiotów województwa podkarpackiego jest zdania, Ŝe ma bardzo dobrze 
zróŜnicowany asortyment. Dobrze określają takŜe innowacyjność swoich wyro-
bów (45,9% podmiotów). Niewiele firm, bo tylko 3,8%, bardzo źle ocenia wy-
korzystywany system promocji, a 2,3% ankietowanych podmiotów nie cieszy 
się z organizacji własnego systemu dystrybucji. 

Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na pozycję konkurencyjną 
firmy 

Analiza silnych i słabych stron przedsiębiorstwa jest konieczna do budowa-
nia jego przewagi konkurencyjnej. Określenie ich moŜe pomóc firmie w osią-
ganiu wysokiej pozycji na rynku. Szanse i zagroŜenia, które się pojawiają, mo-
gą równieŜ przyczynić się do wzrostu konkurencyjności podmiotu. Niemal po-
łowa (48,9%) badanych przedsiębiorstw za swoje silne strony uwaŜa doświad-
czenie w danej branŜy (rys. 4). Nieco ponad 45% firm jest zdania, Ŝe posiada 
atrakcyjne ceny swoich dóbr czy usług. Zaledwie 4% podmiotów charakteryzu-
je się dobrą znajomością rynku, na którym funkcjonuje. Podobny odsetek firm 
uwaŜa za oryginalny prowadzony przez siebie system promocji. Mała liczba 
podmiotów (6,6%) prowadzi szeroki zakres usług dodatkowych, którymi mogą 
być np. gwarancje. 

 

Rys. 4. Silne strony przedsiębiorstwa  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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kurowania (24,8%). Około 30% podmiotów przyznało się, Ŝe ich silną stroną są 
pozytywne cechy właściciela firmy. Natomiast nieco ponad 26% badanych za-
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dowolonych jest z wysokiej jakości pracy personelu. Świadczy to o tym, Ŝe 
podmioty konkurujące na rynku duŜą uwagę przywiązują do czynnika ludzkie-
go. Cenią pracę i doświadczenie zatrudnionych ludzi. Dbają o jakość wykony-
wanych przez nich zadań. Dzięki czemu kształtują wyŜszą zdolność firmy do 
konkurowania. Niewiele, bo 13,9% badanych podmiotów za swój atut uwaŜa 
wyróŜniające dobra czy usługi. Świadczy to o trudnościach wprowadzania in-
nowacyjnych dóbr na rynek oraz o duŜej konkurencyjności. Niedostatki bazy 
materialnej mogą być równieŜ przyczyną trudności we wprowadzaniu nowych 
produktów. 

Jako słabe strony wynikające ze stanu własnych zasobów 62,8% badanych 
firm wskazało na trudności organizacyjne (rys. 5). DuŜa część badanych pod-
miotów (46%) wskazała na ciągle pojawiające się trudności finansowe. Nielicz-
ne podmioty uwaŜają za słabe strony niewystarczające kwalifikacje kadry 
(14,6%) czy słabą znajomość rynku (15,3%). MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe trud-
ności organizacyjne są tym obszarem przedsiębiorstw, na którym firmy prze-
grywają z konkurencją. Trudności te mogą dotyczyć zbyt duŜej liczby szczebli 
decyzyjnych w firmie, braku podziału zakresów odpowiedzialności poszczegól-
nych pracowników itp. 

Rys. 5. Słabe strony przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dla badanych przedsiębiorstw szansą na zbudowanie przewagi konkuren-
cyjnej moŜe być wiele czynników. Elementy, na które zwróciły uwagę badane 
firmy, przedstawiono na rysunku 6. Lojalność klientów jako szansę na osią-
gnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo wskazało prawie 66% badanych firm. 
Około 41% uwaŜa, Ŝe to prowadzone inwestycje mogą przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności firmy. Niewielki odsetek badanych podmiotów 
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wskazywał na prawne ograniczenia rozwoju super/hipermarketów (4,4%) czy 
atrakcyjne systemy ulg inwestycyjnych (5,8%). 

 

Rys. 6. Szanse dla firm związane ze zmianami w ich otoczeniu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Na drodze do zdobycia przewagi konkurencyjnej stoi wiele trudności  
i przeszkód. Pochodzą one nie tylko z wnętrza organizacji, ale równieŜ z jej 
otoczenia zewnętrznego. Słabe strony przedsiębiorstw mogą spowalniać ten 
proces, osłabiać dąŜenia do osiągnięcia sukcesu na rynku. Natomiast dość 
wczesne zdiagnozowanie zagroŜeń, jakie mogą czekać, firmę pozwoli na 
wprowadzenie działań zapobiegających ich wystąpieniu. Badane przedsiębior-
stwa wskazały wiele zagroŜeń, które w pewien sposób dotyczą ich działalności 
(rys. 7). 

Rys. 7. ZagroŜenia występujące w otoczeniu przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Największym zagroŜeniem dla firm województwa podkarpackiego okazuje 
się uboŜenie społeczeństwa (77,4%). Recesję gospodarczą wskazało prawie 
60% przedsiębiorstw. Najmniej podmiotów za zagroŜenia dla ich działalności 
uwaŜa integrację z Unią Europejską – niespełna 1% badanych, działanie innych 
jednostek gospodarczych (3,5%) czy teŜ nieprzychylność władz lokalnych 
(4,4%). 

Podsumowanie 

Analiza przeprowadzonych badań pozwala wnioskować, Ŝe przedsiębior-
stwa województwa podkarpackiego duŜą wagę przywiązują do zasobów niema-
terialnych, w tym szczególnie do kapitału ludzkiego. Cenne wydają się w tym 
zakresie pozytywne cechy właściciela firmy, który zarządza podmiotem oraz 
podejmuje najwaŜniejsze decyzje. Badane przedsiębiorstwa wskazują tutaj jako 
najistotniejsze doświadczenie właściciela (44,8% firm) oraz przedsiębiorczą 
postawę (15%). Zaskakujące jest to, Ŝe wśród waŜnych cech na jednym z ostat-
nich miejsc znalazły się kwalifikacje. Jednocześnie z badań wynika, Ŝe około 
40% właścicieli badanych firm ma wykształcenie średnie. Podobny odsetek 
stanowią menedŜerowie z wyŜszym wykształceniem. Daje to powód do stwier-
dzenia, Ŝe firmy zakładają są głównie przez osoby z wyŜszym i średnim wy-
kształceniem. Jest to traktowane jako normalne zjawisko, dlatego nie przywią-
zuje się do niego większej uwagi. Z kolei inne cechy, jak np. sumienność, od-
waga, wytrwałość w dąŜeniu do celu mogą być bardziej przydatne do rozwoju 
firmy na rynku. NaleŜy tutaj zwrócić uwagę na fakt, Ŝe wśród podmiotów sek-
tora MSP duŜe znaczenie ma wspomniane wcześniej doświadczenie czy posta-
wa przedsiębiorcza. W przypadku duŜych firm waŜniejsze są inne cechy, jak np. 
otwartość na sygnały płynące z rynku czy zdolność do podejmowania ryzyka.  

Badane przedsiębiorstwa w większości oceniają swoją pozycję konkuren-
cyjną wobec innych firm jako porównywalną. Wynikać to moŜe z trudności w 
porównywaniu się z innymi podmiotami, szczególnie jeśli brak jest dostatecz-
nych informacji na temat konkurencji. Rynek regionalny jest szczególnym 
przypadkiem, na którym firmy określiły swoją pozycję konkurencyjną jako taką 
samą bądź lepszą wobec pozostałych podmiotów tej samej branŜy. Nie było 
firm, które oceniłyby swoją pozycję jako gorszą. Wśród najczęściej stosowa-
nych przez firmy sektora MSP strategii konkurencji znalazła się strategia zróŜ-
nicowania, wyraŜająca się głownie wysoką jakością produktów. DuŜe podmioty 
natomiast stosowały najczęściej strategię przywództwa kosztowego.  
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COMPETITIVENESS DETERMINANTS OF ENTERPRISES  
OF PODKARPACKIE PROVINCE 

 
Summary 

 
In the paper competitiveness was recognized as a natural manifestation of market behaviour 

of entrepreneurs. From customers’ point of view it is an advantageous effect because it induces 
manufacturers to improve quality of their goods and reduce the prices as well as take care of 
customers. From producers’ point of view competitiveness is a source of additional costs and  
a factor increasing the risk of companies’ functioning.  The main aim of this paper was to deter-
mine factors having impact on competitive position of an enterprise on the market. The empirical 
material was collected through a questionnaire survey in 137 companies from Podkarpacie. The 
research results were examined in the context of other authors’ opinions, referring to the subject 
of this deliberation. After setting up appropriate indicators included in tables and graphs,  
a method of statistical analysis was used in their interpretation and concluding.  

Keywords: competitiveness, enterprise, human factor, market, competitive advantage 

Translated by Tomasz Surmacz 
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NA KORZYŚĆ ALBO NA NIEKORZY ŚĆ –  
WYKORZYSTYWANIE WYBRANYCH KONCEPCJI  

W PRAKTYCE MARKETINGOWEJ 
 
 
 
Streszczenie 

Marketing, oprócz zwolenników wskazujących na korzyści, jakie zapewnia, ma teŜ i prze-
ciwników ujawniających jego słabości, zwłaszcza nieetyczne praktyki, których się dopuszcza. 
Krytyczna opinia o marketingu zdaje się być spowodowana przede wszystkim niewłaściwym 
wykorzystywaniem przez praktyków marketingu koncepcji i metod opracowanych przez badaczy 
marketingu. W artykule przedstawiono trzy wybrane koncepcje marketingowe i ograniczenia  
w korzystaniu z nich, powołując się na badania przeprowadzone na rozwiniętych rynkach (dane 
wtórne). Autor analizuje uzyskane w nich rezultaty z punktu widzenia problemów, jakie moŜe 
spowodować niewłaściwe stosowanie zawartych w tych badaniach koncepcji: wielokanałowej 
komunikacji marketingowej, indywidualizacji dobra i usługi oraz wprowadzania nowości groŜą-
cego efektem kanibalizmu. Praca ma charakter refleksji teoretycznej, słuŜy sformułowaniu 
wstępnych dyrektyw usprawniających wykorzystanie w praktyce teoretycznych koncepcji marke-
tingu. 

Słowa kluczowe: koncepcja marketingowa, badanie marketingowe, metoda, marketer 

Wprowadzenie 

Wydaje się, Ŝe obecnie marketing ma nie mniej przeciwników niŜ zwolen-
ników. Złą opinię wyrabiają mu przede wszystkim często nieetycznie prowa-
dzone kampanie promocyjne, w tym szczególnie natrętna, nierzadko kłamliwa 
reklama. W samych organizacjach marketing traci na znaczeniu z powodu nara-
stających trudności z wykazywaniem własnej efektywności, co zniechęca decy-
dentów do wspierania go przez wyznaczanie na niego znacznych środków.  
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Gwoli sprawiedliwości naleŜy przyznać, Ŝe choć krytyczne opinie o marke-
tingu często nie znajdują potwierdzenia w praktyce, to za sytuacje marketingo-
we w znacznej mierze odpowiadają zarówno badacze marketingu (pracownicy 
instytucji naukowych), jego propagatorzy (autorzy prac o marketingu, naucza-
jący go), jak i sami marketerzy praktycy. Pierwsi, nierzadko ulegając modzie, 
rozwijają rzekomo uniwersalne nowe koncepcje, nie przedstawiając naleŜycie 
ich ograniczeń, drudzy zbyt gorliwie upowszechniają te nie zawsze skuteczne 
środki, wreszcie praktycy – stosują niejednokrotnie nieumiejętnie to, co wymy-
ślili pierwsi, a rozpropagowali drudzy. Tymczasem często to właśnie niewła-
ściwe zinterpretowanie i wykorzystanie pewnych koncepcji, a nie ich 
,,genetyczna wada” sprawiają, Ŝe marketing jest oceniany negatywnie przez 
decydentów w organizacjach i zwykłych ludzi, czasem nawet przez beneficjen-
tów. 

W artykule autor pragnie zwrócić uwagę na tę kwestię – problem marketin-
gu z wykorzystywaniem pewnych koncepcji, trudność ich konkretyzacji (przej-
ście od ogólnych zaleceń do konkretnych przypadków, gdzie następuje ich za-
stosowanie), co ma niebagatelny wpływ na opinię o nim samym. Wybrane zo-
stały trzy popularne koncepcje: stosowanie zaawansowanej komunikacji marke-
tingowej wykorzystującej wiele kanałów przekazu, posługiwanie się w szero-
kim zakresie indywidualizacją produktu, wreszcie – stawianie na permanentną 
innowacyjność jako sposób na sukces. Wykorzystano rezultaty przeprowadzo-
nych w ostatnich latach badań, głównie przez badaczy z uczelni amerykańskich, 
ale takŜe i zachodnioeuropejskich, dotyczące omawianego zagadnienia.  

Obszary przeprowadzonych badań oraz podmioty, na których ich dokonano 
(zwykle duŜe organizacje mogące stosować metody w szerokim zakresie,  
a jednocześnie z racji liczby transakcji będące w stanie dopracować się wła-
snych sposobów konkretyzacji ogólnych zaleceń marketingowych), mogą suge-
rować ograniczoność wyprowadzonych wniosków. Jest to poniekąd prawda,  
z drugiej jednak strony, jeśli wziąć pod uwagę, Ŝe zdecydowana większość or-
ganizacji gospodarczych (i to nie tylko w Polsce) to podmioty co najwyŜej 
średnie, to trudności, jakie piętrzą się przed nimi w skutecznym wykorzystywa-
niu wymienionych wcześniej i innych środków oddziaływania marketingowego, 
są bez porównania większe niŜ te, z którymi radziły sobie organizacje poddane 
badaniom, a których wyniki wykorzystano w niniejszej pracy. 
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Marketing we współczesnej gospodarce 

Z marketingiem o akademickim charakterze, a nie jedynie praktyką reali-
zowaną od stuleci, a nawet tysiącleci, mamy do czynienia od około 100 lat2. Od 
napisania pierwszych prac z tego zakresu i wprowadzenia do naukowego  
(i gospodarczego) obiegu słowa ,,marketing” wiele się w gospodarce zmieniło. 
O ile w czasach, które zapoczątkowały „naukowy marketing” to, co udało się 
praktykom stworzyć wcześniej, korzystając z własnego doświadczenia, bardzo 
często okazywało się skuteczne w zapewnianiu korzyści organizacjom kierowa-
nym przez tych ludzi, o tyle z czasem owa skuteczność stawała się coraz mniej-
sza. Chodzi tu o pewne idee albo koncepcje marketingowe, które moŜna teŜ 
utoŜsamiać z metodami lub instrumentami współcześnie definiowanego marke-
tingu, zwłaszcza te naleŜące do obszaru promocji. Owe tricki, tak jeszcze efek-
tywne w dziewiętnastym stuleciu i na początku dwudziestego, obecnie zdają się 
tracić na znaczeniu. Dziś nie da się juŜ powtórzyć sukcesów Phiniasa T. Bar-
numa, pioniera public relations w Stanach Zjednoczonych w połowie dziewięt-
nastego stulecia3.  

To, co niegdyś było własnością jednego człowieka (wiedza, znajomość 
technik oddziaływania na ludzi), dziś spowszedniało i przez to straciło wiele ze 
swej niegdysiejszej skuteczności. Dawniej „marketingowy prestidigitator” miał 
ogromną przewagę wiedzy i umiejętności nad zazwyczaj niewykształconym 
odbiorcą jego działań. To właśnie dysproporcja w zakresie wiedzy między 
,,marketingowymi sztukmistrzami” a ich ,,ofiarami” przyczyniła się do sukcesu 
marketingu, gdy jeszcze nie był tak nazwany, ale takŜe i przez kilka dekad od 
czasu, gdy stał się przedmiotem badań i akademickich wykładów. Choć z cza-
sem wiedza ludzi, na których skierowane były praktyki marketingowe, rosła, to 
w co najmniej tym samym tempie wzbogacał się arsenał środków, jakimi mogli 
posłuŜyć się marketerzy. Bardzo szybko zaczęto wykorzystywać w tej dziedzi-
nie naukową juŜ (od początku XX wieku) wiedzę psychologiczną i socjolo-
giczną. Kompensowało to ogólny wzrost świadomości konsumentów, zarówno 
indywidualnych, jak i zbiorowych (instytucjonalnych) oraz ich zmniejszającą 
się podatność na uleganie wpływowi pokus oferowanych przez marketerów. 

                                                 
2 S.L.Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a new dominant logic for marketing, ,,Journal of Marke-

ting” 2004, Vol. 68 (1), s. 1. 
3 Na temat tricków z zakresu PR wykorzystywanych przez P.T. Barnuma: S.R. Olson, Komuni-

kacja w organizacji i zarządzaniu, Central Connecticut State University – Politechnika Wrocław-
ska, Wrocław 1995, s. 46–47. 
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PowyŜsza uwaga odnosi się przede wszystkim do poczynań marketerów, 
które miały na celu oszukiwanie nabywców, a te i współcześnie nie są rzadkie, 
ale i takich, które miały ,,szlachetniejsze zamiary”, jak choćby przekonywanie 
ludzi do nabywania i posługiwania się produktami, które mogą im przynieść  
z czasem zadowolenie, choć początkowo nie znajdują ich uznania i nie są chęt-
nie nabywane. Przykładem mogą być choćby znane autorowi, nie tylko ze źró-
deł pisanych, ale i z własnego doświadczenia, zabiegi producentów pierwszych 
komputerów osobistych. Chcąc skłonić do ich zakupu wciąŜ bardzo ostroŜnych 
ludzi, nawet tych, których moŜna było uznać za konsumpcyjnych innowatorów, 
organizowano m.in. skierowane nawet do młodych ludzi (ich dzieci) konkursy 
na napisanie programu komputerowego (wartość tych programów, o czym ini-
cjatorzy wiedzieli, zazwyczaj była niewielka, intencja była jednak inna). Cho-
ciaŜ to ostatecznie rodzice decydowali o zakupie komputera, dziecko mogło 
mieć na to znaczący wpływ, jeśli rodzic uznał, Ŝe się on dziecku przyda choćby 
po to, by zwiększyć jego moŜliwości w konkurowaniu z rówieśnikami. To mo-
gło złagodzić obawy rodziców co do przydatności takiego zakupu. Zatem wy-
korzystując rodzicielskie uczucia, skłoniono ostroŜnych rodziców do zakupu 
komputera dla dziecka, który stał się z czasem niezbędnym narzędziem pracy 
rodzica.  

Gdyby nie takie postępowanie producentów i sprzedawców komputerów, 
komputeryzacja społeczeństwa upowszechniałaby się wolniej i mniej ludzi mo-
głoby od razu korzystać z jej dobrodziejstwa. Przytoczony przykład to jeden  
z wielu, które moŜna wysunąć na poparcie tezy o ,,zbawczym” wpływie marke-
tingu na gospodarkę i Ŝycie ludzi, a tym samym o jego niewątpliwej uŜyteczno-
ści, wobec licznej rzeszy krytyków głoszących nie tylko jego nieetyczny cha-
rakter, ale i powolne, lecz nieodwołalne schodzenie z gospodarczej (i nie tylko 
gospodarczej) areny dziejowej. 

Zmiana pozycji marketingu w ostatnich dekadach 

Marketing swój najlepszy czas miał w pierwszych dziesięcioleciach po dru-
giej wojnie światowej, gdy w rozwiniętych gospodarczo krajach szybko wzra-
stała produkcja, co skutkowało nadmiarem dóbr na pewnych rynkach. W tam-
tym okresie, bardzo owocnym takŜe dla rozwoju marketingu jako nauki, po-
wstała większość koncepcji marketingowych, które trafiły do podręczników  
i praktyki gospodarczej. Wraz z rozwojem wiedzy marketingowej rosło znacze-
nie marketerów, zwłaszcza specjalistów od reklamy, gdyŜ to właśnie z reklamą 
kojarzył się marketing w powszechnym odczuciu. Pionierami w korzystaniu  
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z rozbudowanego marketingu były duŜe przedsiębiorstwa sektora przemysło-
wego, który w pierwszych kilkunastu latach po wojnie wciąŜ jeszcze domino-
wał, nawet w USA4. Z czasem upowszechnił się takŜe w organizacjach usługo-
wych, w miarę rozwoju tego sektora i pojawienia się w nim potrzeby znalezie-
nia sposobu radzenia sobie z coraz intensywniejszą konkurencją.  

Do początku lat 80. ubiegłego wieku marketing był nieomal wyłącznie 
przypisany do pewnej części organizacji, nazywanej zazwyczaj działem marke-
tingu, był więc typowym marketingiem funkcjonalnym. Zmiana zaczęła nastę-
pować od lat 80., wraz z upowszechnianiem się marketingu relacyjnego, które-
go początków takŜe moŜna doszukiwać się w USA, lecz który bardzo rozwinął 
się teŜ w innych krajach z zaawansowaną gospodarką. Odtąd marketing zaczął 
przenikać w głąb organizacji, a orientacja marketingowa stała się ,,wszechorga-
nizacyjna”. Rezultatem tej zmiany stało się jednak pozbawienie ,,rdzennego 
marketingu” pozycji wyłącznego realizatora zadań marketingowych. Zmiany 
zainicjowane przez marketing relacyjny najszybciej zadomowiły się w organi-
zacjach usługowych, nie ominęły jednak i przemysłu, wszędzie doprowadzając 
do degradacji pozycji etatowych marketerów i czyniąc dotychczasowy funkcjo-
nalny marketing „niemodnym”. 

ObniŜenie pozycji marketera, mimo wciąŜ wysokiego statusu komórek 
marketingowych, nie pozostało bez wpływu na ocenę wartości wiedzy i umie-
jętności ludzi zajmujących się marketingiem. Głównym argumentem podnoszo-
nym przeciw marketingowi stała się jego niewystarczająca i niewyznaczalna, 
zdaniem krytyków, efektywność samych praktyk marketingowych. Skutkiem 
takiego stałego ,,podkopywania” pozycji marketingu był ciągły spadek zaufania 
do marketerów Ŝywiony przez kierownictwo organizacji, co przejawiło się 
spadkiem wydatków na marketing. Daje się takŜe zauwaŜyć spadek wpływu 
profesjonalnych marketerów zatrudnionych w organizacjach na działania z za-
kresu rozwoju produktu, formułowania strategii, ekspansji na nowe rynki oraz 
wyboru partnerów do rozwijania działalności (przy zarazem wzroście ich zna-
czenia w obszarach takich jak reklama i związki z klientami)5. 

                                                 
4 Zwrot ku gospodarce usługowej nastąpił w USA na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku, 

gdy liczba zatrudnionych w usługach przekroczyła liczbę zatrudnionych w produkcji materialnej. 
Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 304. 

5 P.C. Verhoef, P.S.H. Leeflang, Getting marketing back into the boardroom: The influence of 
the marketing department in companies today, „GfK Marketing Intelligence Review” 2010, Vol. 
2, No. 1 (May), s. 35–41. Jest to skrócona wersja artykułu: P.C. Verhoef, P.S.H. Leeflang, Under-
standing marketing department’s influence within the firm, „Journal of Marketing” 2009, Vol. 73 
(March), s. 14–37. 
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Argumenty krytyczne wobec marketingu przynajmniej w części sprowadza-
ją się do poddawania w coraz większą wątpliwość wartości całego spectrum 
środków: metod, instrumentów i ogólniejszych idei (koncepcji), które wykorzy-
stuje marketing, zwłaszcza gdy marketerzy (i badacze marketingu) próbują trak-
tować je jako uniwersalne środki ma wszelkie bolączki trapiące organizację, co 
zdarza się często i moŜe być potraktowane jako ,,strzelanie gola do własnej 
bramki” przez marketerów.  

Wśród owych idei (koncepcji) moŜna m.in. wymienić: wiarę w ,,zbawczy” 
wpływ wielokanałowej komunikacji marketingowej, przekonanie o sile indywi-
dualizacji dobra bądź usługi, czy wreszcie traktowanie stałego unowocześniania 
produktu jako pewnego sposobu na utrzymywanie przewagi. Przedstawieniu 
problemów związanych z wykorzystywaniem wymienionych koncepcji poświę-
cono kolejne części niniejszych rozwaŜań. 

Siła i słabość wielokanałowej komunikacji 

Rozwijanie związków, zwłaszcza z klientami, skłania od dawna badaczy 
marketingu i marketerów w organizacjach do kreowania nowych sposobów 
osiągania tego celu. W obszarze szeroko zakreślonej promocji jedną z takich 
koncepcji jest komunikacja wielokanałowa polegająca na łączeniu róŜnych me-
diów dostępnych marketerom w przekazywaniu przez organizację waŜnego 
przesłania, przede wszystkim dla ich klientów. Metoda ta, jeśli pominąć pewne 
wcześniejsze próby, jest względnie nowa, gdyŜ mogła w pełni objawić swoje 
moŜliwości dopiero, gdy technika zapewniła szeroki wachlarz środków słuŜą-
cych przekazywaniu informacji. Chodzi tu zwłaszcza o internet, ale takŜe  
o telefonię.  

Badania nad efektywnym wykorzystaniem kanałów promocyjnych, w tym 
takŜe komunikacji wielokanałowej, prowadzone są od dziesięcioleci, wciąŜ 
jednak istnieje potrzeba prowadzenia nowych, by bądź to uzupełnić brakującą 
wiedzę, bądź zastąpić dotychczasową nową wymaganą przez zmienione warun-
ki ekonomiczne i społeczne. Jedno z takich badań, przestawione tu jako przy-
kładowe, przeprowadzono na licznej próbie (3371 jednostek) przypadkowo 
wybranych klientów – wielkich dealerów samochodowych w USA świadczą-
cych takŜe usługi serwisowe6. W badaniu wykorzystano dane zebrane za pomo-

                                                 
6 A.G. Flynn, K. Seiders, B.G.Voss, When is enough enough? Balancing on the fine line of 

multichannel marketing communication, „GfK Marketing Intelligence Review” 2012, Nurenberg 
(October), s. 9–15. Jest to skrócona wersja artykułu: A. Godfrey, K. Seiders, G.B. Voss, Enough 
is enough! The fine line in executing multichannel relational communication, „Journal of Marke-
ting” 2011, Vol. 75 (4), s. 94–109. 
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cą kwestionariusza dotyczące preferowanych przez respondentów środków 
(kanałów) oddziaływania promocyjnego. Dane te porównano z innymi, odno-
szącymi się do kontaktów badanych klientów z dealerami w okresie trzydziestu 
dziewięciu miesięcy. Chodziło o zbadanie, jaka kombinacja róŜnych środków 
oddziaływania promocyjnego (wiązka) okazuje się najskuteczniejsza i jakie 
niebezpieczeństwa moŜe napotkać kaŜdy próbujący stosować w swej działalno-
ści komunikacje wielokanałową. W badaniu uwzględniono zaledwie trzy środki 
przekazu informacji do klienta: kontakt telefoniczny, kontakt mailowy oraz 
tradycyjny pocztowy. Nie uwzględniono innych moŜliwych środków, analizując 
jedynie moŜliwe kombinacje owych trzech mediów.  

Wykorzystanie w badaniu stosunkowo duŜych podmiotów (dealerów samo-
chodowych) było nieodzowne, by móc otrzymać wystarczającą ilość informacji 
o zachowaniach klientów (skorzystanie z usług dealera), a tym samym o po-
ziomie wzajemnych relacji i ich trwałości mierzonej wskaźnikiem retencji. Tak-
Ŝe znaczna liczba zbadanych klientów była niezbędnym warunkiem prowadze-
nia badania. Chodziło bowiem o porównanie wielu kombinacji wiązek trzech 
wymienionych metod komunikacji i zaproponowanie ich najodpowiedniejszej 
mieszanki, a zarazem wskazanie słabości tej metody i niebezpieczeństwa dla 
wszystkich, którzy chcieliby się nią posługiwać.  

Badanie wykazało, Ŝe (co moŜe wydawać się niezbyt odkrywcze) klienci 
róŜnie reagowali na tę samą liczbę komunikatów przesyłanych za pomocą róŜ-
nych mediów. Spośród trzech wymienionych najmniej inwazyjny okazał się 
kontakt listowy. Zniechęcenie następowało dopiero po dziesiątej przesyłce, 
podczas gdy w przypadku komunikatu telefonicznego bądź mailowego juŜ po 
czwartym zaczynał wzrastać wskaźnik irytacji. Konkluzja ta jest interesująca 
dla wykorzystujących róŜne kanały komunikacji marketingowej. Okazuje się, 
Ŝe istnieje zawsze pewna wartość maksymalna (co jest nawet oczywiste intu-
icyjnie) i, co istotniejsze, moŜna ją wyznaczyć. Jest to waŜne dla praktyki mar-
ketingowej i znaczenia marketingu. Jednak w tym przypadku pojawia się trudny 
do rozwiązania dla większości organizacji problem. Aby tę optymalną wielkość 
wyznaczyć, trzeba bardzo wielu pomiarów obejmujących długi okres i wielu 
klientów, co nie zawsze moŜe zostać spełnione. Potrzeba teŜ pewnej wiedzy, 
choćby z zakresu badań marketingowych, Ŝeby właściwie przetworzyć i zinter-
pretować uzyskane dane. Jest to niestety trudno osiągalne dla małych zazwyczaj 
podmiotów dominujących we współczesnych gospodarkach. W rezultacie kie-
rują się one w tym względzie modą na dany środek przekazu (jak choćby obec-
nie internet), często zawodną intuicją bądź (co najczęstsze) skromnymi moŜli-
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wościami finansowymi, co sprawia, Ŝe skuteczność tak realizowanej promocji 
jest niska. PodwaŜa to zaufanie do danego sposobu komunikowania, a tym sa-
mym i marketingu, choć przyczyna leŜy nie w metodzie, ale w jej wykorzysta-
niu. 

Dalsze wnioski z opisywanego badania efektywności wielokanałowej ko-
munikacji odnosiły się nie do intensywności przesyłanych komunikatów przy 
wykorzystaniu jednego kanału, lecz do skuteczności kombinacji róŜnych metod. 
Wzięto pod uwagę  dwie grupy odbiorców komunikatów: tradycjonalistów od-
noszących się pozytywnie do tradycyjnych środków przekazu oraz technicz-
nych innowatorów lubiących kontakt za pomocą zaawansowanych mediów 
technicznych.  

Po uwzględnieniu trzech wymienionych mediów okazało się, Ŝe taka sama 
liczba kontaktów telefonicznych i pocztowych, ale bez mailowych w wiązce 
przekazu, znajduje lepszy oddźwięk (późniejsze zniechęcenie) wśród tradycyj-
nych odbiorców. Innowatorzy natomiast szybciej mają dość takiego nagabywa-
nia. Z kolei skoncentrowanie się wyłącznie na przekazie mailowym, bez 
uwzględnienia telefonicznego i pocztowego, znajduje więcej uznania wśród  
innowacyjnych odbiorców, a zarazem wcześniej wywołuje irytację tradycjona-
listów. 

Główne wnioski z badania skierowane do marketerów są następujące:  
1. Istnieje określony, optymalny poziom relacyjnej komunikacji marketingo-

wej, jednak róŜny dla odrębnych kanałów komunikacji. 
2. Interakcje róŜnych kanałów komunikacji mają negatywny wpływ; wzmac-

nianie jednego kanału moŜe spowodować spadek efektywności drugiego. 
3. Efekty łączenia kanałów są w pewnych kombinacjach silniejsze, ale są jed-

nak negatywne. 
4. Preferencje konsumentów dla pewnych kanałów informacyjnych mają 

wpływ na intensywność komunikatów decydujących o ponownym zakupie7. 
Okazuje się, Ŝe pozornie tak atrakcyjna koncepcja jak wielokanałowa ko-

munikacja marketingowa kryje w sobie niebezpieczeństwa. Trzeba ją mądrze 
stosować, co niestety wymaga spełnienia określonych warunków, niedostęp-
nych dla kaŜdej organizacji. Ma ona jednak potencjał i moŜe przysłuŜyć się 
marketingowi. 

 

 
                                                 

7 Ibidem, s. 13. 
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MoŜliwości i ograniczenia koncepcji indywidualizacji 

Koncepcja indywidualizacji produktów nabrała prawdziwego rozpędu i sta-
ła się bardzo popularna, jeśli nie wręcz dominująca, w ostatnich dekadach, za 
sprawą postępu technicznego pozwalającego na względnie łatwe i tanie róŜni-
cowanie. Przyczyniła się do tego takŜe popularność relacyjnej wersji marketin-
gu, kładącej nacisk m.in. na indywidualizację jako uniwersalny sposób przy-
wiązywania klientów do organizacji i czynienia z nich lojalnych nabywców.  

Sam pomysł dostosowywania dobra czy usługi (zwłaszcza gdy nie jest 
nadmiernie kosztowny) do indywidualnych preferencji nabywcy jako środek 
zapewniania jego przychylności i skłaniania go do ponawiania zakupu jest jak 
najbardziej uzasadniony i zazwyczaj skuteczny. Jednak i on moŜe być niewła-
ściwie interpretowany i wykorzystywany, co powoduje straty dla stosujących 
go organizacji oraz obniŜa ogólną ocenę wartości marketingu. Szczególnie nie-
bezpieczne wydaje się naiwne mniemanie, Ŝe moŜna odnieść korzyść z kaŜdego 
klienta, gdy da mu się to, czego potrzebuje. JuŜ samo spełnienie warunku za-
gwarantowania dokładnie tego, czego oczekuje nabywca, jest często niewyko-
nalne, tak z przyczyn technicznych czy ekonomicznych, jak i z powodu nie-
moŜności rozpoznania, czego on tak naprawdę chce, szczególnie gdy i on sam 
tego do końca nie wie.  

W takich warunkach trzeba by odwoływać się do skomplikowanych, nie 
zawsze skutecznych, a zazwyczaj drogich metod psychologicznych, których 
zastosowania dostępne są jedynie nielicznym duŜym organizacjom. W tych 
okolicznościach nietrudno „przedobrzyć” z indywidualizacją. Tymczasem kon-
cepcja ta moŜe być bardzo uŜyteczna dla róŜnych organizacji, poprawiając ich 
wyniki i ogólnie wzmacniając pozycje marketingu, czy to w samej organizacji, 
czy ogólnie w społeczeństwie. Warunkiem jest jednak uświadomienie sobie jej 
ograniczeń i podporządkowanie się im, tak by posługiwać się nią rozwaŜnie.  

Od dawna prowadzone są badania nad indywidualizacją, warunkami jej 
wykorzystania, jej atutami i słabościami, mające gromadzić przede wszystkim 
wiedzę przydatną praktykom. W jednym z takich badań przeprowadzonych 
niedawno podjęto próbę oszacowania skuteczności indywidualizacji (mierzonej 
ponawialnością zakupu) wobec klientów o róŜnym poziomie kompetencji  
w zakresie oceny produktu i zróŜnicowanej opinii na temat prestiŜu dostawcy 
(sprzedawcy)8. Wybrane tu cechy (kryteria) wydają się nie tyle istotne, co przy-

                                                 
8 N. Bharadwaj, R.W. Naylor, F.T. Hofstede, Off-the-shelf or tailored to your needs: is custom-

ization always superior?, „Gfk Marketing Intelligence Review” 2012, Nurenberg (October),  
s. 29–31. Jest to skrócona wersja artykułu: B. Neeray, R.W. Naylor, F.T. Hofstede, Consumer 
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jęte wcześniej załoŜenie, Ŝe indywidualizacja nie wszędzie musi się sprawdzać  
i nie zawsze zapewniać korzyść. Badaniu poddano zakupujących sprzęt elektro-
niczny, z których wybrano dwie próby: pierwszą składającą się zarówno z na-
bywców mających duŜe zaufanie do swojej eksperckiej wiedzy na ten temat, jak 
i takich, którzy tej pewności nie mieli, oraz drugą, w której cechą róŜnicującą 
była opinia o dostawcy (sprzedawcy): prestiŜowy sprzedawca bądź tani (popu-
larny) sprzedawca. Opinie o prestiŜu sprzedawcy przekazano członkom próby 
(nie była to opinia ukształtowana przez nich samoistnie w trakcie wcześniejsze-
go kontaktu z dostawcami sprzętu elektronicznego), podjęto tu bowiem próbę 
symulacji.  

Podstawowy ogólny wniosek z badań nie był zaskoczeniem: generalnie ba-
dani preferowali zindywidualizowane produkty, przedkładając je nad standar-
dowe (proporcja 2:1). Nie znaczy to jednak, Ŝe w kaŜdym wypadku warto starać 
się o dostosowanie produktu do indywidualnych upodobań. Osoby o zaawan-
sowanej wiedzy były bardziej skłonne wybierać zindywidualizowany sprzęt 
elektroniczny (dzięki informacjom dostarczonym im przez sprzedawców), pod-
czas gdy osoby mniej zorientowane takŜe wybierały takie produkty, choć rza-
dziej.  

W badaniu wpływu prestiŜu dostawcy (sprzedawcy) na zakup okazało się, 
Ŝe nabywcy o mniejszej wiedzy przejawiali mniejszą skłonność do powrotu do 
sprzedawcy (ponowny zakup) po zakupie zindywidualizowanego urządzenia,  
w porównaniu do tych bardziej kompetentnych. W przypadku dostawcy o słabej 
reputacji uczestnicy badania okazali się mniej skłonni do ponownego zakupu, 
gdy zakupili juŜ urzędzenia standardowe, niŜ wtedy, gdy nabyli sprzęt bardziej 
dostosowany do ich preferencji; w przypadku prestiŜowego dostawcy róŜnica 
była mniejsza. Badani okazali się bardziej zainteresowani ponownym zakupem, 
gdy u tego samego sprzedawcy wcześniej zakupili zindywidualizowany sprzęt 
elektroniczny. 

Tego rodzaju badania mają swoje ograniczenia: jedna kategoria produktu; 
bogate społeczeństwo, gdzie jest większy wybór dostawców, a więc i znaczenie 
prestiŜu dostawcy, jednak moŜna wyprowadzić pewne wnioski o ogólnym za-
stosowaniu. Indywidualizacja jest zazwyczaj korzystna, co podnosi jej wagę  
w działalności przedsiębiorstwa i w marketingu jako takim; jednak nie we 
wszystkich warunkach z równą mocą. Pewne kategorie nabywców są na nią 
mniej podatne w tym sensie, Ŝe nie gwarantuje ona ponownych zakupów u tego 

                                                                                                                        
response to and choice of customized versus standarized systems, „International Journal of Re-
search in Marketing” 2011, Vol. 26, s. 216–227. 
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samego dostawcy, o co przecieŜ przede wszystkim chodzi. Sprzedawca musi 
mieć to na względzie, dostosowując poziom indywidualizacji do wraŜliwości na 
nią, jaką przejawiają poszczególne grupy jego klientów.  

W handlu szczególnego znaczenia nabiera właściwe szkolenie personelu, 
aby był zdolny do współuczestnictwa w zapewnianiu wysokiego poziomu in-
dywidualizacji tym klientom, którzy na to zasługują, co zresztą jest jedną ze 
sztandarowych idei marketingu relacyjnego. Personel pierwszego kontaktu musi 
mieć kompetencje umoŜliwiające mu rozpoznanie, z jakiego rodzaju klientami 
ma do czynienia, a tym samym umieć przyjąć odpowiednią taktykę. Tymcza-
sem spełnienie tych warunków jest trudne, zwłaszcza dla małych organizacji, co 
obniŜa skuteczność stosowania koncepcji marketingowej. Ignorancja w tym 
względzie przyczynia się do uzyskiwania słabszych wyników mimo znacznego 
wysiłku i obniŜa pozycję marketingu w organizacji i poza nią.  

Wprowadzanie nowości – niebezpieczeństwo kanibalizmu 

Idea stałego proponowania nowości współtworzy fundament marketingu. 
Bez nowości trudno wyobrazić sobie jego sukcesy. Jednak w sposobie ich 
wprowadzania moŜe kryć się niebezpieczeństwo – nowość moŜe stać się zagro-
Ŝeniem dla produktów juŜ sprzedawanych, co przejawia się w efekcie kanibali-
zmem. Nie zawsze udaje się tego efektu uniknąć, dlatego u osób odpowiedzial-
nych za wprowadzanie nowości wagi nabiera zdolność rozpoznawania stopnia 
zagroŜenia wyraŜającego się w spadku sprzedaŜy dotychczasowych produktów 
(a tym samym przychodów i zysków) spowodowanego wprowadzeniem nowo-
ści. Problem ten stanowi przedmiot badań od dawna, opracowano techniki sta-
tystyczne słuŜące przewidywaniu efektów kanibalizmu, od prostych po złoŜone, 
pozwalające wyznaczać spadek sprzedaŜy zarówno wewnątrz danej kategorii 
produktu jak i między kategoriami (do czego teŜ moŜe dochodzić, gdy przed-
siębiorstwo wytwarza produkty naleŜące do wielu kategorii, np. koncerny sa-
mochodowe czy wielcy wytwórcy urządzeń elektronicznych).  

Jedno z takich badań analizujące efekt kanibalizmu i podejmujące zarazem 
próbę skonstruowania zaawansowanej (a przez to niestety o ograniczonych 
moŜliwościach zastosowania przez mniejsze podmioty) metody zrealizowano, 
wykorzystując doświadczenie z wprowadzeniem na rynek amerykański jednego 
z modeli samochodów Toyoty (Lexus RX 300)9. 

                                                 
9 H.J. Van Heerde, S. Srinivasan, M.G. Dekimpe, Estimating cannibalization rate for innova-

tions, „GfK Marketing Intelligence Review” 2012, October, s. 33–41. Jest to skrócona wersja 
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Problem kanibalizmu nie jest powszechny, dotyczy przede wszystkim wiel-
kich organizacji wytwarzających wiele kategorii produktów. Nie jest on jednak 
obcy i małym podmiotom, choć one z powodu zakresu działalności i stosunko-
wo rzadkiego inicjowania nowości nie są aŜ tak bardzo naraŜone na jego skutki. 
Wprowadzając nowość, trzeba w kaŜdym przypadku rozstrzygnąć, czy nie 
wpłynie negatywnie na poziom sprzedaŜy dotychczasowych produktów. Za-
zwyczaj decydent czuje się zmuszony do wprowadzenia nowości, bojąc się 
wyprzedzenia przez konkurentów, i przyjmuje optymistycznie, Ŝe zapewni mu 
to korzyść. Dlatego teŜ minimalizuje niebezpieczeństwo, jeśli w ogóle jest  
w stanie je wcześniej rozpoznać. W duŜym przedsiębiorstwie kanibalizm spo-
wodowany pojedynczym produktem, choć dokuczliwy, daje się względnie ła-
two skompensować sprzedaŜą innych produktów, dla małego podmiotu moŜe 
się on jednak okazać problemem; nawet jeśli nie spowoduje spadku całkowite-
go przychodu ze sprzedaŜy całego asortymentu, to moŜe utrudnić szybki zwrot 
kosztu opracowania i wprowadzenia nowości.  

Osoby odpowiedzialne w takim niewielkim przedsiębiorstwie za marketing, 
nawet jeśli mają potrzebną wiedzę i umiejętności, nie wyznaczą precyzyjnie 
skutków ekonomicznych wprowadzenia nowości. Problem ten będą miały takŜe 
słuŜby marketingowe wielkich korporacji, ale takie organizacje łatwiej sobie  
z nim poradzą. Potrzeba wykorzystania w dostępnych metodach m.in. wielu 
danych historycznych czyni szacowanie efektu kanibalizmu prawie niemoŜli-
wym dla niewielkich przedsiębiorstw. Na szczęście dla nich innowacje wpro-
wadzane przez nie są zazwyczaj mało kosztowne i moŜna się z nich wycofać, 
jeśli ich wprowadzenie spowoduje nadmierne, trudne do zaakceptowania straty. 
Tym niemniej niemoŜność precyzyjnego (jak na marketing) wyznaczenia ko-
rzyści z zainicjowania nowości to niestety powaŜna słabość marketingu, 
zwłaszcza tego realizowanego w niewielkich podmiotach, niepozostająca bez 
wpływu na pozycję marketingu i opinie o nim. Dlatego teŜ marketerzy winni 
wykazywać ostroŜność w trakcie przygotowywania nowości, aby uniknąć od-
powiedzialności za ewentualną poraŜkę. 

Kanibalizm to istotne zagroŜenie, ale wcale nie najgorsze, jakie moŜe stać 
się udziałem źle zaplanowanego wprowadzania nowości. DuŜo gorsza jest zwy-
kle sytuacja braku akceptacji dla nowości, bez spadku sprzedaŜy dotychczaso-
wych produktów. Kanibalizm to zaledwie jedno z niebezpieczeństw. 

                                                                                                                        
artykułu: H.J. Van Heerde, S. Srinivasan, M.G. Dekimpe, Estimating cannibalization rates for 
pioneering innovations, „Marketing Science 29” 2010, November–December, s. 1024–1039. 
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Podsumowanie 

Dla marketingu, podobnie jak dla całej „kanonicznej” wiedzy ekonomicz-
nej, czas zdaje się być dziś niesprzyjający. Tym niemniej sytuacja marketerów 
(czy to badaczy, czy popularyzatorów, czy wreszcie praktyków) wcale nie musi 
się pogarszać, a sam marketing tracić na znaczeniu. Wiele zaleŜy tu od ludzi 
zaangaŜowanych w marketing. Trzeba twórczo rozwijać jego teorię (w rozu-
mieniu tego terminu w sposób właściwy dla marketingu), co dotyczy badaczy 
marketingu, rozwaŜnie popularyzować wiedzę stworzoną przez badaczy marke-
tingu, unikając symplifikacji w imię powszechności odbioru (nadmierna popu-
laryzacja kosztem jakości upowszechnianej wiedzy) i wreszcie skutecznie sto-
sować wiedzę stworzoną przez badaczy marketingu i upowszechnioną (nie zaw-
sze w właściwy sposób), co odnosi się do marketerów w organizacjach, nie 
tylko gospodarczych.  

Przedstawione w pracy przykłady, zaczerpnięte z badań przeprowadzonych 
przez róŜnych badaczy marketingu w rozwiniętych gospodarkach, z jednej stro-
ny uświadamiają problemy, przed jakimi stoi marketing, a z drugiej napawają 
jednak pewnym optymizmem. Okazuje się bowiem, co nie powinno być zasko-
czeniem, Ŝe na krytyczne opinie o marketingu mają wpływ nie tyle chybione 
koncepcje wypracowane przez badaczy marketingu, ale przede wszystkim nie-
właściwe korzystanie z dorobku marketingu, będące najczęściej skutkiem  
ograniczania się w rozstrzyganiu praktycznego problemu do jednej metody 
(środka, koncepcji) bądź, co gorsza, uznania jakiegoś środka marketingowego 
za uniwersalny sposób poradzenia sobie z kaŜdym problemem.  

Tymczasem trzeba z rozsądkiem dobierać narzędzia, a przede wszystkim 
umieć wpisać ogólne zalecenia w indywidualny kontekst, czyli dostosować do 
konkretnego problemu i sytuacji, w jakiej znalazł się marketer. Nie jest to łatwe, 
zwłaszcza dla małych podmiotów, gdyŜ wymusza uzyskanie wcale nie małej 
dodatkowej wiedzy. Jest jednak konieczne, by uniknąć nieefektywnego wyko-
rzystywania róŜnych metod czy narzędzi marketingowych.  

Efektem takiego niewłaściwego postępowania, będącego często skutkiem 
nie tyle ignorancji samego marketera, co świadomości ograniczeń, w których 
przyszło mu działać, jest osłabienie pozycji marketingu zarówno w samej orga-
nizacji, jak i ogólnie w społeczeństwie. To zwykle nie koncepcje, metody czy 
techniki ponoszą winę za poraŜki akcji marketingowych, ale ci, którzy je w tych 
akcjach wykorzystują. Bez umiejętności poprawnego odczytywania ogólnych 
dyrektyw sformułowanych przez badaczy marketingu i przełoŜenia ich na kon-
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kretną procedurę, nie będzie sukcesu marketingu, a tym samym i sukcesu ludzi 
zaangaŜowanych w jego rozwijanie i stosowanie.  
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Summary 
 

Marketing, besides supporters indicating benefits which it guarantees, has also many oppo-
nents showing its weaknesses and unethical practices. Critical opinion about marketing is caused 
above all by wrong application by marketers of concepts, methods and tools worked out by mar-
keting scientists. The paper presents three selected marketing concepts and restrictions in their 
interpretation, making use of marketing researches conducted in developed markets (secondary 
data). The author analyses their results from the perspective of their weaknesses which may result 
from the improper use of these concepts: multichannel marketing communication, customization 
of products and services, improper launching of new products or services resulting in the canni-
balization effect. The paper is a theoretical reflection, which aim is to formulate preliminary 
directives improving the application of selected marketing concepts. 
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KORZYŚCI Z PRZYNALEśNOŚCI DO SYSTEMU  
FRANCZYZOWEGO W BRANśY FMCG – WYNIKI BADAŃ  

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań pilotaŜowych zrealizowanych na terenie woje-
wództwa małopolskiego na przełomie marca i kwietnia 2014 roku. Badania ankietowe zostały 
przeprowadzone z przedstawicielami (franczyzobiorca lub kierownik sklepu) placówek zrzeszo-
nych w ramach systemów franczyzowych działających w branŜy FMCG na terenie Małopolski. 
Celem przeprowadzonego badania była analiza relacji franczyzodawca–franczyzobiorca z punktu 
widzenia uczestnika systemu, określenie rzeczywistych korzyści przynaleŜności danej placówki 
do struktury sieciowej oraz zidentyfikowanie ewentualnych barier, które utrudniają rozwój tej 
relacji. 

Słowa kluczowe: franczyza, FMCG, relacje, korzyści  

Wprowadzenie 

System franczyzowy łączy korzyści skali oferowane przez załoŜyciela sys-
temu z lokalną wiedzą i przedsiębiorczością franczyzobiorcy, tym samym przy-
czyniając się do wzrostu rentowności i sukcesu jego uczestników. Umowę fran-
czyzy moŜna zatem określić jako zbiór praw i obowiązków franczyzodawcy 
oraz franczyzobiorcy prawnie ochraniający interesy obu stron2. Taka definicja 
ma oparcie w teorii agencji, która jest często przywoływana w literaturze 
przedmiotu podczas analizowania systemów franczyzowych. Jest to szczególnie 

                                                 
1 orzelk@uek.krakow.pl. 
2 D. Grace, S. Weaven, An Empirical analysis of franchisee value-in-use, investment risk and 

relational satisfaction, „Journal of Retailing” 2011, No. 3, s. 366. 
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istotne w przypadku tego typu relacji, gdzie umowa między agentem a zlece-
niodawcą reguluje porządek wspólnych i indywidualnych działań. 

Powiązania franczyzowe charakteryzuje seria aktów wymiany, których po-
wodzenie zaleŜy od umiejętnego zarządzania postrzeganymi korzyściami  
i kosztami partnerów3. Analiza literatury pokazuje, Ŝe większość opracowań 
podnoszących temat tych relacji zostało opracowanych z naciskiem na franczy-
zodawców. Z drugiej strony rośnie zainteresowanie analizą związków franczy-
zowych z punktu widzenia franczyzobiorcy. Celem opracowania jest prezenta-
cja wyników badań pilotaŜowych będących uzupełnieniem powstałej luki – 
przedstawienie punktu widzenia franczyzobiorców i odczuwanych przez nich 
korzyści z przynaleŜności do systemu. 

Opis badań 

Przeprowadzone badanie miało na celu głównie analizę relacji franczyzo-
dawca–franczyzobiorca z punktu widzenia uczestnika systemu oraz określenie 
rzeczywistych korzyści udziału danej placówki w strukturze sieciowej, jak rów-
nieŜ zidentyfikowanie ewentualnych barier, które utrudniają rozwój tych relacji. 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone z przedstawicielami (franczyzo-
biorca lub kierownik sklepu) placówek branŜy FMCG na terenie województwa 
małopolskiego. Populację badania stanowiła grupa 96 podmiotów gospodar-
czych. W poszczególnych typach sieci4 struktura tych podmiotów kształtowała 
się następująco: 

– placówki zrzeszone na zasadzie franczyzy miękkiej – 84 przedsiębior-
ców (87,5% badanej populacji), 

– placówki zrzeszone na zasadzie franczyzy twardej – 12 przedsiębior-
ców (12,5% badanej populacji). 

                                                 
3 T.R. Harmon, M.A. Griffiths, Franchisee perceived relationship value, „Journal of Business 

& Industrial Marketing” 2008, No. 4 (23), s. 256. 
4 Chodzi o podział systemów franczyzowych w ramach branŜy FMCG dotyczący stopnia za-

cieśnienia współpracy między franczyzobiorcą a załoŜycielem sieci. WyróŜnia się: a) franczyzę 
„miękką” – w tej formule franczyzodawca zapewnia sklepom dostęp do towarów i warunków 
handlowych, z reguły nie ograniczając franczyzobiorcom dostępu do innych źródeł zaopatrzenia; 
b) franczyzę „twardą” – taka oferta franczyzowa zawiera szereg narzędzi zapewniających wiedzę 
o tym, jak towar sprzedawać, eksponować, promować, utrzymywać relacje z klientami, reklamo-
wać własny sklep itp. W zamian za transfer know-how franczyzodawca stara się zadbać o własny 
wynik ekonomiczny przez dodatkowe opłaty lub teŜ ustalanie obligatoryjnych źródeł dostaw  
w połączeniu z ich wysokim udziałem w całości dostaw do sklepu. Za: J. Cabaj-Bonicka, Raport: 
franczyzowe sieci sklepów ogólnospoŜywczych w latach 2010–2011, http://www.arss.com.pl/pl/ 
publikacje/249-raport-franczyzowe-sieci-sklepow-ogolnospoywczych-w-latach-2010-2011 
(9.03.2014). 
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Próba badawcza została wyłoniona losowo, dzięki czemu wybrano grupę 32 
podmiotów. W poszczególnych typach sieci struktura przedstawiała się następu-
jąco: 

– placówki zrzeszone na zasadzie franczyzy miękkiej – 24 przedsiębior-
ców (75% badanej populacji), 

– placówki zrzeszone na zasadzie franczyzy twardej  – 8 przedsiębiorców 
(25% badanej populacji).  

Z 32 zaplanowanych wywiadów (spotkania prowadzone z okresie marzec–
kwiecień 2014 roku) z sukcesem (prawidłowe wypełnienie kwestionariusza) 
zrealizowano 21 spotkań (zwrot z badań na poziomie 65,62%). W poszczegól-
nych sieciach struktura tych podmiotów kształtowała się następująco: 

– placówki zrzeszone na zasadzie franczyzy miękkiej – 13 przedsiębior-
ców (61,9% badanej populacji), 

– placówki zrzeszone na zasadzie franczyzy twardej – 8 przedsiębiorców 
(38,1% badanej populacji). 

Analiza wyników badania  

W kwestionariuszu ankietowym skierowanym do franczyzobiorców za-
mieszczono 22 pytania. Skoncentrowane były one przede wszystkim wokół 
integracji sklepów w ramach sieci, specyfiki działania tych sieci oraz korzyści  
i barier działalności sklepów w ramach systemów. Uwaga autorki została sku-
piona na ostatnim z wspomnianych zagadnień. 

W ramach oceny korzyści z przynaleŜności do systemu ankietowani fran-
czyzobiorcy otrzymali zestaw obszarów działania sklepów w ramach franczyzy, 
które musieli ocenić według skali 0–5, gdzie „0” oznaczało brak korzyści, a „5” 
bardzo duŜe korzyści.  

Pierwszy z ocenianych obszarów dotyczył korzyści z przynaleŜności do sie-
ci w postaci obniŜenia kosztów działalności. Jak przekonują załoŜyciele syste-
mów, przystąpienie do sieci franczyzowej znacząco obniŜa koszty działalności 
handlowej, m.in. koszty zakupu towarów, marketingu, reklamy, transportu,  
w porównaniu z próbą podjęcia podobnej działalności w pojedynkę. Punkt wi-
dzenia franczyzobiorców jest jednak inny, na co wskazuje zróŜnicowana struk-
tura odpowiedzi (rys. 1). Prawie 48% ankietowanych oceniło przedmiotową 
korzyść poniŜej przeciętnej (47,62% ogółu udzielonych odpowiedzi, w tym 
19,05% stwierdziło brak tych korzyści). Co trzeci ankietowany uznał tę korzyść 
na poziomie przeciętnym, co piąty (19,05%) za znaczącą. Nikt nie zaliczył jej 
natomiast do wysokich korzyści. 
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Rys. 1. Struktura oceny skali korzyści w zakresie obniŜenia kosztów działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Sytuacja powyŜsza moŜe wynikać z niewielkiego doświadczenia franczy-
zobiorców w biznesie. Brak moŜliwości porównania faktycznie zainwestowa-
nych środków w „rozkręcenie” samodzielnej firmy z gotowymi rozwiązaniami 
udostępnionymi przez franczyzodawcę powoduje postrzeganie tej korzyści jako 
mniej znaczącej.  

Kolejną korzyścią z przynaleŜności do systemu podlegającą ocenie było 
podnoszenie standardów obsługi klienta. KaŜdy franczyzobiorca oferujący 
uczestnikom pakiet know-how prowadzenia przedsiębiorstwa posiada szczegó-
łowo opracowaną część poświęconą obsłudze klienta, którą przekazuje w posta-
ci podręczników operacyjnych bądź szkoleń. Jest to informacja szczególnie 
wartościowa dla osób, które rozpoczynają działalność w handlu. Wśród bada-
nych największa grupa oceniła podnoszenie standardów obsługi klienta jako 
przeciętną korzyść (42,86% ogółu udzielonych odpowiedzi). Niewiele mniej 
(33,33%) oceniło te korzyści jako znaczące, a tylko niecałe 5% postrzegało 
analizowany obszar jako wysoką korzyść. Pozostali ankietowani dostrzegali tę 
korzyść w niewielkim stopniu (4,76%) bądź w ogóle jej nie dostrzegali (rys. 2). 

Wysoce konkurencyjne otoczenie branŜy sklepów ogólnospoŜywczych oraz 
zwiększająca się liczba nowych placówek sieci z kapitałem zagranicznym zmu-
sza uczestników rynku do nowych sposobów walki z konkurencją. Korzyścią 
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przystąpienia do sieci franczyzowej jest niewątpliwie skuteczniejsza walka  
z konkurencją, dlatego teŜ badane podmioty poproszono o jej ocenę (rys. 3). 

 
Rys. 2. Struktura oceny skali korzyści w zakresie podnoszenia standardów obsługi klienta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Dwie trzecie ankietowanych franczyzobiorców zgodziło się z tą opinią,  
z czego 33,33% oceniło ją na poziomie przeciętnym, 23,81% – na dobrym, 
4,76% na bardzo wysokim. Warto zauwaŜyć w tym miejscu, Ŝe aŜ 38,1% ankie-
towanych oceniło ten obszar poniŜej przeciętnej. 

 

Rys. 3. Struktura oceny skali korzyści w zakresie skuteczności walki z konkurencją 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Kolejnym poŜytkiem z przystąpienia do systemu franczyzowego jest dostęp 
do nowoczesnych technologii, które pomagają m.in. w zarządzaniu zaopatrze-
niem i kontaktami z klientem. Wzrost szybkości oraz usprawnienie przepływu 
towarów i informacji w ramach sieci zwiększa przewagę nad konkurencją, ale 
wśród badanych tylko 19,05% oceniło dostęp do nowoczesnych technologii 
jako znaczącą korzyść (rys. 4). Zdecydowana większość szereguje ten obszar na 
poziomie przeciętnych korzyści (47,62%). Pozostałe 33,33% oceniło ten zakres 
korzyści poniŜej przeciętnej, co ciekawe – nikt z ankietowanych nie wskazał tu 
wysokich korzyści.  

 

Rys. 4. Struktura oceny skali korzyści w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Po przystąpieniu placówki do systemu franczyzowego zwiększa się równieŜ 
zakres dostępu do asortymentu. Nawet sklepy o małej powierzchni mogą sko-
rzystać z zasobów sieciowych w zakresie ilości, struktury i wizualizacji asorty-
mentu sprzedawanych produktów. Wyniki badań pokazują, Ŝe ponad połowa 
ankietowanych (52,39%) oceniła tę moŜliwość jako ponadprzeciętną korzyść 
(rys. 5). Na przeciętny poziom korzyści wskazało 38,1% respondentów, czyli  
w sumie 90,49% franczyzobiorców dostrzega pozytywny wpływ integracji  
z siecią w badanym zakresie. 
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Rys. 5. Struktura oceny skali korzyści w zakresie wzbogacenia i urozmaicenia asortymentu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Kolejnym profitem, szczególnie w przypadku tych uczestników sieci, któ-
rzy nie mieli dotychczas doświadczenia w handlu, jest pomoc załoŜyciela sys-
temu w organizacji sklepów (rys. 6). Często dotyczy ona pełnej gamy działań 
(od przygotowania lokalu po wyszkolenie pracowników i rozkładanie towaru na 
półki), czasem tylko kilku elementów (np. porady dotyczące usytuowania towa-
ru w sklepie, nowe wizualizacje, wdroŜenie w programy lojalnościowe sieci).  

 
Rys. 6. Struktura oceny skali korzyści w zakresie pomoc w organizacji sklepu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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38,1% ankietowanych oceniło pomoc w zorganizowaniu sklepu ze strony 
centrali sieci na poziomie ponadprzeciętnym. 42,86% ogółu udzielonych odpo-
wiedzi wskazało na przeciętną korzyść, a 19% ankietowanych udzieliło odpo-
wiedzi poniŜej przeciętnej, jednak ze wskazaniem na  znikomą korzyść. 

Z punktu widzenia działań marketingowych najistotniejszą korzyścią  
z przystąpienia placówki do systemu franczyzowego jest moŜliwość prowadze-
nia działalności gospodarczej pod znaną marką. Sklepy zrzeszone w ramach 
ujednoliconego systemu pod jedną „banderą” gwarantują klientowi zbliŜony 
asortyment i  standardy obsługi klienta. Wśród przeprowadzonych wywiadów 
blisko połowa badanych oceniła ten poŜytek jako znaczący (rys. 7). Co trzeci 
badany franczyzobiorca widzi w tym obszarze źródło przeciętnych korzyści. 
Pozostali wskazali tutaj ocenę poniŜej przeciętnej.  

 

Rys. 7. Struktura oceny skali korzyści w zakresie działalności pod znaną marką 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Bardzo wysoko ocenianą przez ankietowanych korzyścią okazało się ofe-
rowanie atrakcyjnych jakościowo produktów – prawie 60% badanych franczy-
zobiorców widzi w tym obszarze znaczący poŜytek, dla pozostałej grupy 33% 
stanowi to korzyść o przeciętnym znaczeniu. Podobnie sytuacja wygląda  
w przypadku atrakcyjności cenowej oferowanych produktów – ponad połowa 
ankietowanych (57,14%) postrzega tę korzyść jako znaczącą, niecałe 10% na-
wet jako wysoką. Pozostałe opinie podzielone zostały między grupę franczyzo-
biorców, dla której atrakcyjność cenowa stanowi znikomą korzyść – 14,29%, 
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oraz tę, dla której jest to korzyść zaledwie przeciętna – 19,05%. Wyniki przed-
stawiono na rysunku 8. 

 

Rys. 8. Struktura oceny skali korzyści w zakresie oferowania produktów atrakcyjnych jakościowo 
(ciągła linia; liczby w prostokątach) oraz atrakcyjnych cenowo (przerywana linia) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Ostatnią poddaną ocenie w badaniu korzyścią było prowadzenie działań 
marketingowych przez centralę. W minimalnym stopniu zawiera się w tym 
dbałość o jednolitą wizualizację kaŜdej przynaleŜnej placówki oraz posiadanie 
gazetki promocyjnej, w maksymalnym – szeroko zakrojone działania marketin-
gowe, włączając reklamę w prasie lokalnej czy telewizji. Wśród ankietowanych 
niemal połowa (47,62%) ocenia tę korzyść ponad przeciętnie, z czego 28,57% 
mówi w tym obszarze o korzyściach znaczących, a 19,05% ocenia je bardzo 
wysoko (rys. 9). Tylko niecałe 5% franczyzobiorców widzi tutaj niewielkie 
korzyści. 

PowyŜsza analiza upowaŜnia do wniosku, Ŝe przedsiębiorcy działający  
w systemie franczyzowym dostrzegają głównie korzyści w tych obszarach,  
w których najpręŜniej rozwija się współpraca między centralą a właścicielami 
sklepów.  
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Rys. 9. Struktura oceny skali korzyści w zakresie prowadzenia działań marketingowych przez 
franczyzodawcę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Podsumowanie 

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród franczyzobior-
ców moŜna wyciągnąć kilka zasadniczych wniosków i zarysować plany dalsze-
go funkcjonowania i rozwoju tych organizacji. NaleŜy podkreślić, Ŝe ankieto-
wani przedsiębiorcy swoją decyzję o integracji w przewaŜającej części oceniają 
pozytywnie. Dostrzegają i stosunkowo wysoko oceniają korzyści z funkcjono-
wania w sieci. Korzyści te dotyczą głównie wzbogacenia i urozmaicenia asor-
tymentu, podnoszenia standardów obsługi, dostępu do nowoczesnych technik  
i technologii, lepszej organizacji sklepu, zwiększenia przychodów ze sprzedaŜy, 
a ostatecznie poprawy konkurencyjności ich sklepów. Niemniej funkcjonowa-
nie w sieci nie wpływa istotnie na obniŜenie ich kosztów działalności 
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BENEFITS OF BELONGING TO THE FRANCHISE SYSTEM  
IN FMCG SECTOR - THE RESEARCH RESULTS  

IN THE MAŁOPOLSKA VIOVODESHIP  
 

Summary 
 

This paper presents the results of pilot studies carried out in Małopolskie voivodeship in 
March and April 2014. Surveys were conducted with representatives (a franchisee or a store 
manager) of outlets associated in franchise systems operating in FMCG sector in Małopolskie 
voivodeship. The aim of the study was to analyze the franchisor-franchisee relationship from the 
perspective of a participant of the system, to determine the real benefits of belonging to network 
and to identify possible barriers that hinder the development of this relationship. 

Keywords: franchise, FMCG, relationship, benefits 
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ANALIZA ZALET I WAD KORZYSTANIA Z USŁUG  
POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI  

NA PODSTAWIE OPINII KONSUMENTÓW  
 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza opinii konsumentów na temat usług pośrednic-
twa w obrocie nieruchomościami. Artykuł bazuje na wynikach badania własnego – ankiety pro-
wadzonej techniką CAWI. Na podstawie uzyskanych opinii zostały wytypowane główne zalety 
korzystania z usług biur nieruchomości, jak równieŜ omówiono główne ich wady. Jako podsu-
mowanie przestawiono analizę ewentualnych zachęt, które mogą być stosowane przez menedŜe-
rów i eksponowane w komunikacji marketingowej w celu zachęcenia potencjalnych klientów do 
skorzystania z usług biura nieruchomości.  

Słowa kluczowe: biura nieruchomości, konsument, usługi pośrednictwa, badania 

Wprowadzenie  

Artykuł opiera się na wynikach badania własnego autorki, którego celem 
było poznanie opinii potencjalnych klientów biura nieruchomości odnośnie do 
usług pośrednictwa nieruchomości. O wypełnienie kwestionariusza ankiety 
zostali poproszeni dorośli Polacy, niezaleŜnie od tego, czy korzystali juŜ z usług 
biura nieruchomości. Ogółem w badaniu wzięło udział 168 respondentów  
(w większości z województwa zachodniopomorskiego). Badanie zostało prze-
prowadzone w dniach 16.04.–13.05.2014 roku. Podczas realizacji badania po-
słuŜono się techniką badawczą CAWI, czyli respondenci zostali proszeni o wy-
pełnienie kwestionariusza online, zaś odpowiedzi były automatycznie zliczane 
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przez system. Badanie CAWI uzupełnione zostało kwestionariuszami ankiety 
rozdawanymi respondentom w Szczecinie (na uczelniach, w akademikach), 
które równieŜ zostały wprowadzone do systemu. Na podstawie zebranych opinii 
konsumentów określono główne zalety korzystania z usług biur nieruchomości 
oraz dostrzegane ich wady, a takŜe ustalono, jakie ewentualne dodatkowe bodź-
ce promocyjne mogłyby zachęcić do skorzystania z nich. 

Biura nieruchomości odczuwają obecnie zmniejszenie zainteresowania ich 
usługami wynikające z kilku powodów, m.in.2: 

– wprowadzenia w 2014 roku rządowych dopłat dla młodych osób kupu-
jących mieszkania na rynku pierwotnym w ramach programu Mieszka-
nia dla Młodych (czyli najczęściej bezpośrednio u deweloperów), co 
skutkuje zmniejszeniem popytu na mieszkania na rynku wtórnym, 

– odczuwanych efektów kryzysu gospodarczego, który spowodował 
zmniejszenie zainteresowania rynkiem nieruchomości oraz moŜliwo-
ściami inwestycyjnymi Polaków, 

– uwolnienia usług pośrednictwa (tzw. reforma Gowina), która spowo-
dowała wzrost konkurencji na rynku pośrednictwa.  

Centralnym punktem zainteresowania kaŜdej firmy powinien być klient, to 
nabywca bowiem decyduje, którą ofertę na rynku wybrać. Funkcjonowanie 
firmy jest więc determinowane tym, czy proponuje ona usługi potrzebne klien-
tom. Usługi są nabywane, poniewaŜ słuŜą klientom do zaspokajania potrzeb czy 
rozwiązywania problemów. Z tego powodu usługodawcy muszą rozumieć, jakie 
potrzeby zaspokajają przez dostarczenie określonej oferty (jakie są zalety ich 
działalności), jak mogliby je lepiej zaspokajać (wyeliminować ewentualne wa-
dy) i w jaki sposób zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z ich 
usług3. Na trudnym rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przetrwa-
ją tylko firmy, które będą w stanie dostosować się do zmieniających się warun-
ków otoczenia dalszego, ale przede wszystkim te, które będą w stanie przeko-
nać klientów do swoich usług. 

 

                                                 
2 M. Kwiatkowska, Zapaść na rynku nieruchomości uderza w pośredników. Firmy notują 50-

proc. spadki obrotów, http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/692369,zapasc_na_ 
rynku_nieruchomosci_uderza_w_posrednikow_firmy_notuja_50_proc_spadki_obrotow.html 
(20.02.2014). 

3 I. Ostrowska, Potrzeby i aspiracje jako czynniki inspirujące zachowania nabywców, w: Za-
chowania nabywców, red. J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2011, s. 41. 
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Zalety korzystania z usług pośrednictwa  

Na początku respondenci zostali poproszeni o określenie, jakie główne za-
lety przestawiają dla nich usługi świadczone przez biura pośrednictwa nieru-
chomościami (moŜna było wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi). Na rysunku 1 
przedstawiono zatem najistotniejsze według badanych cechy usług pośrednic-
twa, które naleŜy komunikować potencjalnym klientom w celu przekonania ich 
do skorzystania z uslug firmy.  

Rys. 1. Główne zalety korzystania z usług biur nieruchomości 

Źródło: badania własne, N=168. 

Podstawową zaletą korzystania z usług biur nieruchomości jest oszczędność 
czasu (68% badanych). Konsumenci zdają sobie sprawę, Ŝe znalezienie odpo-
wiedniej nieruchomości i skontaktowanie się z właścicielem oraz ustalenie ter-
minu spotkania wymaga duŜego nakładu czasu. Dodatkowo samodzielne wy-
szukiwanie ofert jest pracochłonne i nie zawsze opisy czy zdjęcia zamieszczane 
w ogłoszeniach przez właścicieli nieruchomości są adekwatne do stanu miesz-
kania. Pośrednik, który widział mieszkanie i zna jego rozkład moŜe powiedzieć 
klientowi wiele na temat nieruchomości oraz wykluczyć te, które nie spełniają 
oczekiwań nabywcy. 

Ponad 60% badanych docenia wygodę, jaką jest współpraca z pośrednikiem 
nieruchomości. Wynika ona nie tylko z podanych wyŜej przyczyn, ale równieŜ 
z wielu formalności i procedur, które bierze na siebie pośrednik. Osoba kupują-
ca nieruchomość nie musi sprawdzać jej stanu prawnego w księdze wieczystej 
czy we wspólnocie mieszkaniowej, gdyŜ jest to zadaniem pośrednika. Wybór 
notariusza czy zadbanie o spisanie liczników to równieŜ powinność biura nieru-
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chomości. Klienci, których stać na zapłacenie pośrednikowi prowizji, są odcią-
Ŝeni w wielu sprawach, a więc oszczędność czasu i wygoda to niewątpliwie 
najwaŜniejsze zalety korzystania z usług pośredników.  

Około 40% badanych docenia trzy kolejne zalety biur nieruchomości. Jedna 
to doradztwo w zakresie formalno-prawnym, które jest szczególnie istotne dla 
osób młodych, nieposiadających doświadczenia w tym zakresie. Kolejną korzy-
ścią jest szeroki wybór ofert, a więc usługi pośrednictwa są dla respondentów 
źródłem dostępu do wielu ofert nieruchomości, których nie byliby w stanie zna-
leźć sami na rynku. Wielu właścicieli nieruchomości nie ma czasu ani moŜliwo-
ści samodzielnie poszukiwać kupującego, zwłaszcza Ŝe prowizję płaconą po-
średnikowi mogą wkalkulować w cenę sprzedaŜy. Z tego powodu łatwiej prze-
konać do współpracy z biurem nieruchomości sprzedających nieruchomości niŜ 
ich poszukujących (ci bowiem muszą za usługę pośrednictwa zapłacić z własnej 
kieszeni).  

Kolejną zaletę korzystania z usług pośrednictwa, czyli większe bezpieczeń-
stwo transakcji, zauwaŜają zarówno sprzedający, jak i kupujący nieruchomość 
(blisko 40% wskazań). Sprzedający nie wpuszcza bowiem zupełnie obcych 
ludzi do swojego domu (wszyscy klienci biura zawierają z nim umowę, czyli są 
znani pośrednikowi z imienia i nazwiska oraz numeru PESEL). Kupujący od-
czuwają zaś komfort, Ŝe nieruchomość przed zakupem jest sprawdzana przez 
specjalistę (od strony prawnej i technicznej). 

Dla sprzedających nieruchomość duŜą zaletą jest lepsze wypromowanie jej 
przez biuro nieruchomości (tę zaletę dostrzega 26% badanych). Pośrednik za-
zwyczaj umieszcza ogłoszenie na kilkunastu (lub nawet kilkudziesięciu) porta-
lach internetowych w cenie usługi, a dodatkowo wprowadza je do systemu wy-
miany ofert (czyli będzie ono dostępne w kilkudziesięciu biurach nieruchomo-
ści w regionie) oraz płaci za banner na nieruchomości. Wszystkie te działania 
powodują, Ŝe większość potencjalnych klientów dowie się o sprzedaŜy nieru-
chomości, a więc sprzedaŜ moŜe zostać znacznie przyśpieszona. Warto zazna-
czyć, Ŝe pośrednicy najwięcej inwestują w promowanie mieszkań, które mają 
na wyłączność.  

Około 20% badanych zauwaŜa dwie kolejne zalety biur nieruchomości. 
Pierwszą jest pomoc w wyborze najlepszej nieruchomości, zaś drugą – pomoc  
w negocjacjach cenowych. Klient korzystający z usług doświadczonego biura 
(trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe pośrednik ten musi być równocześnie uczciwy), 
moŜe uniknąć kupienia nieruchomości posiadającej wady. Pośrednik moŜe pod-
powiedzieć, Ŝe mieszkanie podobające się klientowi wymaga bardzo duŜych 
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nakładów i lepiej wybrać inne, juŜ wyremontowane. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku negocjacji cenowych. Pośrednik, dzięki swojej wiedzy i autoryte-
towi, moŜe łatwiej przekonać sprzedającego do obniŜenia ceny. Z drugiej strony 
traci tym samym część prowizji (która stanowi niewielki odsetek ceny sprzeda-
Ŝy – zazwyczaj około 2–3%). JednakŜe wielu pośredników zdaje sobie sprawę, 
Ŝe lepiej mieć mniejszy i pewny zarobek niŜ czekać na klienta, który zapłaci za 
nieruchomość zawyŜoną cenę. Dodatkowo klient zadowolony z usług pośredni-
ka na pewno poleci go swoim znajomym, a jest to drugie z kolei najwaŜniejsze  
i najbardziej wiarygodne źródło informacji o usługach biur nieruchomości. 
Około 9% badanych docenia pomoc pośredników przy wydawaniu mieszkania, 
co było juŜ wcześniej omawiane przy okazji wygody czy pomocy w formalno-
ściach. 

Najmniejszy odsetek (po około 4% badanych) dostrzega, Ŝe pośrednik nie-
ruchomości moŜe pomóc uzyskać kredyt na zakup nieruchomości, co jest coraz 
częściej oferowane. Istotne jest równieŜ to, Ŝe udział w transakcji pośrednika 
nieruchomości moŜe pozwolić kupującemu na oszczędność pieniędzy, a jest to 
zaleta słabo przez klientów dostrzegana. Jedynie 4% badanych nie potrafiło 
dostrzec Ŝadnych zalet korzystania z biur pośrednictwa i są to osoby, które by-
łoby bardzo trudno przekonać do skorzystania z tych usług. 

Przyczyny niekorzystania z usług pośrednictwa 

Proces kupowania opiera się na kalkulacji, której dokonuje konsument, po-
między kosztami, które ponosi, a korzyściami, które w zamian otrzymuje. 
Czynnikiem odgrywającym istotną rolę w tym procesie jest postrzegane przez 
konsumenta duŜe ryzyko, które zwiększa się wraz ze zwiększaniem zaangaŜo-
wania klienta w zakup usługi (np. z powodu wysokiej ceny, waŜności produktu 
dla klienta czy obaw związanych z samym procesem zakupu). Z powodu kalku-
lacji korzyści, kosztów i ryzyka klient moŜe czasowo lub stale zrezygnować  
z usługi, a potrzeba zostaje zahamowana i staje się wówczas potrzebą bierną. 
Podawanymi w literaturze głównymi przyczynami zahamowania procesu zaku-
pu mogą być4: 
1. Cena – jest najczęstszym powodem zahamowania potrzeb. Klient dostrzega 

wówczas zalety korzystania z usług, ale warunki finansowe uniemoŜliwiają 
mu skorzystanie z nich. 

                                                 
4 G. Rosa, Specyfika nabywców indywidualnych (B2C) i instytucjonalnych (B2B), w: Podstawy 

marketingu. Problemy na dziś i jutro, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2008, s. 97–98. 
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2. Przekonanie fałszywe lub prawdziwe. 
3. Wątpliwości dotyczące zalet usługi. Klient moŜe nie wierzyć, Ŝe usługa po-

średnictwa jest mu potrzebna podczas zakupu czy sprzedaŜy nieruchomości, 
dlatego w danym momencie nie rozwaŜa kontaktu z biurem pośrednictwa, 
próbując samodzielnie dokonać transakcji. JeŜeli mu to się nie udaje, wów-
czas szuka odpowiedniego biura. Podczas komunikacji czeka na argumenty 
niwelujące jego wątpliwości. 

4. Normy społeczne. Człowiek jest istotą społeczną, dlatego określa swoje 
potrzeby i aspiracje, mając na uwadze, jak zostaną one odebrane przez jego 
otoczenie (najczęściej znajomych, rodzinę, przyjaciół). W kaŜdym środowi-
sku istnieją pewne normy, zakazy czy schematy postępowania, które są 
przyjęte i akceptowane. Z tego powodu niektóre osoby nie zamierzają korzy-
stać z usług pośrednika, bo byłoby to oceniane w środowisku jako rozrzutne. 
W celu wytypowania przyczyn zahamowania ewentualnej potrzeby skorzy-

stania z usług pośredników, w badaniu poproszono respondentów o określenie 
głównych wad korzystania z usług biur nieruchomości (moŜna było wybrać 
maksymalnie 5 odpowiedzi). Rozkład otrzymanych odpowiedzi przedstawiono 
na rysunku 2. 

Rys. 2. Główne wady korzystania z usług biur nieruchomości 

Źródło: badania własne, N=168. 

Najbardziej istotną barierą utrudniającą przekonanie potencjalnego klienta 
do skorzystania z usług pośrednictwa nieruchomości jest rzeczywiście cena, 
czyli konieczność zapłacenia prowizji (wadę tę podkreśla 80% badanych). Po-
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zostałe wady są wymieniane, ale Ŝadna juŜ nie jest tak powszechnie zauwaŜana 
(wszystkie pozostałe podpowiedzi uzyskały poniŜej 42% wskazań)  

Dla osób kupujących nieruchomość, którzy korzystają z usług pośrednika, 
naturalnym oczekiwaniem jest, Ŝe będzie on uczciwie doradzał i informował  
o ewentualnych mankamentach prezentowanych nieruchomości. JednakŜe prze-
konanie, Ŝe pośrednicy nieruchomości nie do końca są rzetelni w tym zakresie, 
zaakcentowało 42% badanych. ZbliŜony odsetek (41% badanych) obawia się, 
Ŝe pośrednicy przede wszystkim oferują im nieruchomości, które posiadają na 
wyłączność, czyli takie, w których takŜe sprzedający zapłaci im prowizję. Jest 
to powiązane z innym przekonaniem (wymienianym przez 27% badanych), Ŝe 
pośrednik będzie prezentował im nieruchomości niespełniające ich podstawo-
wych wymagań. Spory odsetek badanych zauwaŜa, Ŝe niektórzy pośrednicy są 
nieprofesjonalni (33%) oraz nie posiadają wyczucia czy kultury osobistej (29% 
wskazań).  

Klienci oczekują równieŜ uczciwości i reprezentowania ich interesów, co 
moŜe być utrudnione w momencie gdy pośrednik ma podpisaną umowę takŜe 
ze sprzedającym nieruchomość. Wystąpienia takiego konfliktu interesów oba-
wia się prawie 24% badanych. Aspekt ten jest waŜnym próbnikiem, czy pośred-
nik rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Warto zauwaŜyć, Ŝe 30% 
badanych ma obawy, Ŝe przez udział pośrednika w transakcji utrudnione będą 
ewentualne negocjacje cenowe. Najmniejszy odsetek badanych (13%) obawia 
się, Ŝe przez udział pośrednika będą mieli utrudniony kontakt ze sprzedającymi. 
Jedynie 1,2% badanych nie widzi Ŝadnych wad usług pośrednictwa nierucho-
mości. 

Bodźce zachęcające do skorzystania z usług  

Potrzeby bierne mogą być zaktywizowane w przypadku zmiany określo-
nych okoliczności. JeŜeli przyczyną zahamowań są pewne przekonania, to mo-
gą być one zmienione w wyniku edukacji konsumenta. Wątpliwości dotyczące 
zalet usługi moŜna wyeliminować przez umoŜliwienie wypróbowania jej przez 
klienta. Najtrudniej zmienić pewne normy społeczne, jeŜeli są one silnie zako-
rzenione i powszechnie akceptowane5. Z tego powodu najistotniejsze dla osób 
zarządzających biurem nieruchomości wydaje się pytanie na temat elementów 
oferty, które mogłyby zachęcić respondentów do skorzystania z usług biura 
nieruchomości (rys. 3).  

                                                 
5 I. Ostrowska, Potrzeby i aspiracje…, s. 51–52. 
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Rys. 3. Czynniki zachęcające do skorzystania z usług biura nieruchomości  

Źródło: badania własne, N=168. 

Najistotniejszym argumentem dla respondentów jest oferta „0% prowizji od 
kupującego”, czyli obniŜenie ceny za pośrednictwo (wskazuje ją 56% bada-
nych). Wówczas nabywca zdaje sobie sprawę, Ŝe prowizję pośrednikowi fak-
tycznie i tak on zapłaci, gdyŜ jest wkalkulowana w cenę sprzedaŜy, ale jednak 
nie będzie to dodatkowy koszt dodawany do ceny zakupu. Negocjując cenę 
zakupu, wie, jakie koszty poniesie, a nie musi za kaŜdym razem przeliczać, ile 
jeszcze będzie musiał zapłacić pośrednikowi. Blisko 37% wskazań uzyskała 
odpowiedź, Ŝe interesującą zachętą byłoby roczne ubezpieczenie nieruchomości 
w cenie usługi.  

Prawie 1/3 badanych jako istotny element przyciągający do biura nieru-
chomości uznało pomoc i wsparcie profesjonalnego opiekuna klienta. Jest to 
zazwyczaj standardowy element usługi, ale moŜe warto podkreślać go w komu-
nikacji z klientami, Ŝe dany agent/makler jest ich indywidualnym opiekunem  
i doradcą, z którym mogą się kontaktować w dowolnej chwili i który odpowie 
na nurtujące ich pytania. ZbliŜony odsetek (29% wskazań) uzyskała odpowiedź, 
Ŝe klienta zachęciłoby miłe i zindywidualizowane podejście pracownika biura. 
Z tego powodu właściciele biura nieruchomości powinni zadbać o dobór kultu-
ralnego personelu i dodatkowo szkolenia z zakresu obsługi klienta. Rola perso-
nelu w usługach pośrednictwa jest kluczowa, gdyŜ świadczenie usług wiąŜe się 
nieodłącznie z bezpośrednim kontaktem między klientem a pracownikiem fir-
my. Personel podczas kontaktu z nabywcą identyfikuje jego potrzeby, buduje 
relacje, a przez podejmowanie aktywnych działań moŜe ułatwić decyzję zakupu 
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nieruchomości. Pracownicy firmy mogą więc zarówno pozytywnie, jak i nega-
tywnie wpływać na ocenę działalności firmy, a często ich niewłaściwe zacho-
wanie jest powodem zakończenia współpracy z firmą. 

Kolejnym waŜnym magnesem dla biura nieruchomości są rekomendacje 
konsumenckie (29% wskazań). Zadowoleni klienci to waŜny zasób dla firmy  
i z tego powodu naleŜy dbać o relacje z nimi – warto utrzymywać kontakt z klien-
tem (zwłaszcza kupującym mieszkanie) takŜe po sfinalizowaniu transakcji.  

Dwie odpowiedzi uzyskały blisko 27% wskazań i są one ze sobą ściśle po-
wiązane: duŜa liczba nieruchomości w ofercie oraz duŜa liczba klientów biura. 
Nabywca poszukujący dla siebie nieruchomości korzysta z usług biura, ponie-
waŜ chce zazwyczaj szybko i bez wysiłku znaleźć nieruchomość odpowiadającą 
jego potrzebom. Z drugiej strony sprzedającemu równieŜ zaleŜy na tym, Ŝeby 
szybko znaleźć nabywcę. Dlatego obydwaj chętnie wybiorą biuro popularne  
i posiadające w ofercie duŜo nieruchomości.  

Nowością na rynku jest darmowa usługa pośrednictwa przy skorzystaniu  
z kredytu w banku X. Taką ofertę ma obecnie m.in. agencja Home Broker  
i warto zauwaŜyć, Ŝe dla 20% potencjalnych klientów jest to oferta zachęcająca. 
Sytuacja wygląda podobnie jak z ofertą „0% prowizji dla kupującego”; tu pro-
wizję pośrednikowi wypłaca bank w zamian za sprzedanie klientowi określone-
go kredytu. Jest to ciekawa alternatywa dla klienta, który ma od razu załatwione 
dwie waŜne dla niego sprawy – znalezienie nieruchomości i źródła finansowa-
nia. Niewiele osób będzie kalkulować, ile ich to rzeczywiście kosztuje, a część 
stwierdzi, Ŝe woli w ten sposób zapłacić pośrednikowi niŜ poświęcać zebrane 
oszczędności na opłacenie tych usług. U klienta, który ma mało czasu i chce 
bezproblemowo znaleźć odpowiednią nieruchomość, ponownie zwycięŜa chęć 
wygody. JeŜeli dodatkowo biuro nieruchomości ma podpisane umowy z kilko-
ma bankami, to klient będzie uwaŜał, Ŝe nie jest do niczego zmuszany i ma wy-
bór, a kredyt i tak musiałby uzyskać w banku. 

Dla 15% badanych waŜna jest znana marka pośrednika. Oznacza ona, Ŝe 
firma reklamuje się i ma juŜ renomę na rynku, co dla klienta stanowi gwarancję 
wysokiej jakości świadczonych usług, jak równieŜ posiadania duŜej liczby do-
stępnych ofert. Niecałe 9% badanych zauwaŜa korzyści z obecności biura  
w systemie wymiany ofert6. MoŜe to świadczyć o tym, Ŝe klienci nie wiedzą, co 
to jest za system i na czym on polega. Najmniej osób do usług biura przekona-
łaby jego promocja w wyszukiwarce Google (niecałe 9% wskazań). Jest to ele-

                                                 
6 System ten umoŜliwia prezentację sprzedawanej nieruchomości przez wszystkie biura nieru-

chomości naleŜące do systemu, a nie tylko przez to biuro, z którym klient podpisał umowę. 
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ment nieistotny dla wielu klientów, gdyŜ inne aspekty omówione wyŜej są dla 
konsumentów bardziej zauwaŜalne i mają większe znaczenie. 

Podsumowanie 

NaleŜy zgodzić się z opinią J. Otto, Ŝe „mamy obecnie do czynienia ze spe-
cyficznym sprzęŜeniem zwrotnym: większa i lepsza oferta rynku, stymuluje 
wzrost oczekiwań klientów, a wzrastające oczekiwania powodują poszerzanie  
i udoskonalanie oferowanej wartości”7. Potencjalni klienci biur nieruchomości 
zauwaŜają wiele zalet korzystania z ich usług, z których najwaŜniejsze to 
oszczędność czasu i wygoda. Podstawową wadą korzystania z usług biur nieru-
chomości dla badanych respondentów jest konieczność zapłacenia prowizji, 
czyli opłaty za usługę pośrednictwa. MoŜe to oznaczać, Ŝe prowizje te są zbyt 
wysokie w stosunku do wkładu pracy pośredników. Potwierdzać tę tezę moŜe 
analiza zachęt, które przekonałyby badanych do skorzystania z usług biura nie-
ruchomości. Najwięcej respondentów opowiedziało się za opcją „0% prowizji 
od kupującego”. Wydaje się więc, Ŝe konsumenci postrzegają usługi pośrednic-
twa w obrocie nieruchomościami jako przynoszące korzyści (wartościowe), 
jednakŜe główną barierą w ich powszechniejszym wykorzystywaniu jest zbyt 
wysoka cena. Czynnikami, które sprzyjać powinny niwelowaniu barier, jest 
upowszechnianie się ofert „0% prowizji”, jak równieŜ sukcesywne obniŜanie 
wielkości pobieranych prowizji (do około 1% wartości transakcji).  
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Summary 
 

The purpose of the paper is presentation and analysis of the opinion of Polish consumers 
about the services of real estate agents. The paper is based on the results of own research –  
a survey conducted in CAWI technique. Based on the obtained opinions of consumers there were 
identified main advantages of using the services of real estate agencies, as well as were discussed 
the main disadvantages of these services. As a summary there was made the analysis of the poten-
tial incentives that can be used by managers and emphasized in marketing communications in 
order to encourage potential customers to use the services of real estate agencies. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono alternatywny sposób obsługi firm przez flotę samochodową wśród 
przedsiębiorstw wynajmujących auta osobowe. Jest to dla MSP tańszy sposób na obsługę trans-
portową, szczególnie gdy popyt na samochody jest sezonowy lub okresowy. Ten sposób obsługi 
jest tańszy w stosunku do zakupu lub leasingu aut. W opracowaniu przybliŜono firmę Fleet Cen-
ter, która swoją ofertą oraz elastycznymi cenami zachęca do wynajmu samochodów. 

Słowa kluczowe: usługi, racjonalizacja, koszty, samochody, wynajem 

Wprowadzenie 

Warunkiem rynkowego sukcesu firmy jest nie tylko jakość produktu, który 
oferowany jest klientowi, ale takŜe sposób, w jaki jest on przedstawiony przy-
szłemu nabywcy. Z biegiem czasu coraz waŜniejszym czynnikiem staje się logi-
styczna obsługa klienta, która pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 
Kierownictwo najwyŜszego szczebla firm jest zobowiązane do podejmowania 
trafnych decyzji w zakresie marketingu oraz obsługi klienta. W artykule na 
przykładzie firmy Fleet Center sp. z. o.o. przedstawiono alternatywny sposób 
obsługi. Firma ta, wchodząca w skład grupy Polmozbyt Toruń Holding, istnieje 
od 2008 roku i od tego czasu stała się jednym z liderów na rynku krajowym 
wypoŜyczalni aut, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i kształtowaniu wizerun-
ku. Obecnie firma posiada 9 oddziałów zlokalizowanych na terenie całej Polski, 
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oferując szeroką gamę modeli samochodów oraz zróŜnicowaną ofertę ich wy-
najmu. 

Konieczność analizy otoczenia firm usługowych 

KaŜde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym otoczeniu. Aby prze-
trwać, prosperować i rozwijać się, musi dostosować się do zachodzących zmian 
w gospodarce rynkowej. Korygowanie sposobów zarządzania przedsiębior-
stwem usługowym wymaga diagnozowania jego stanu, źródeł trudności, sukce-
sów przyszłych szans i zagroŜeń rozwojowych. Zarządzanie kaŜdym przedsię-
biorstwem rozumiane jest jako ciągły proces podejmowania decyzji, których 
trafność rozstrzyga o skuteczności i ekonomiczności działań gospodarczych. 

W warunkach duŜej zmienności otoczenia, dynamicznego rozwoju techniki 
i szerokiego umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, przygotowanie 
decyzji wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. 
Biorąc pod uwagę wszystkie warunki zewnętrzne: sytuację gospodarczą, postęp 
techniczny, przygotowanie jakiejkolwiek decyzji wymaga stałego dopływu 
informacji. Informacje na temat potrzeb usługobiorcy mają niebagatelny wpływ 
na rozwój firmy. Zyskuje się szeroki obraz zapotrzebowań klienta na dany pro-
dukt, dzięki czemu moŜna przystosować przedsiębiorstwo do jak najlepszego 
zaspokajania jego potrzeb. Na skutek tego kierownictwo firm usługowych róŜ-
nych szczebli dowiaduje się o przyczynach zmian w otoczeniu, skutkach zamie-
rzonych działań oraz determinantach wpływających na planowany tok procesów 
i zjawisk gospodarczych, za które odpowiada. Niedopasowanie do otoczenia,  
a zwłaszcza do potrzeb klienta, spowoduje konieczność przebudowy przedsię-
biorstwa oraz jego restrukturyzacji w celu zwiększenia wartości firmy. 

Współczesne trendy w firmach usługowych 

Nasilająca się konkurencja oraz rosnące wymagania klientów to problem 
niejednej firmy (szczególnie MSP). Obecnie Ŝyjemy w czasach pręŜnie rozwija-
jącej się nauki i techniki. Jest to początek ery, w której nie wyobraŜamy sobie 
pracy bez internetu, komputerów czy telefonów komórkowych, dlatego warun-
kiem sukcesu we współczesnej logistyce jest wdraŜanie nowoczesnych techno-
logii, których zadaniem jest pomoc w jak najlepszej obsłudze klientów. Przed-
siębiorstwa poszukują sposobów na poprawę swojej konkurencyjności przez 
obniŜenie kosztów, poprawę jakości oraz wprowadzanie innowacyjnych pomy-
słów. ,,Nowe moŜliwości gospodarki były wyznacznikiem powstawania mega-
trendu współczesnej dystrybucji polegającego na indywidualizacji oferowanych 
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klientom produktów i usług oraz skracaniu czasu realizacji potrzeb klienta2”.  
W obecnej sytuacji czas stał się jednym z najwaŜniejszych elementów konku-
rowania między sobą przedsiębiorstw, dlatego teŜ nowoczesne technologie logi-
styczne stają się jednym z najskuteczniejszych środków osiągania przewagi 
konkurencyjnej3. „Tak jak nie moŜna wyobrazić sobie sukcesu firmy bez 
sprawnie funkcjonującej logistyki, niemoŜliwe jest zbudowanie efektywnego 
systemu logistycznego bez wykorzystania nowoczesnych technologii”4. 

Inwestycje są to wszelkiego rodzaju wydatki na urządzenia, finansowe, rze-
czowe, jak równieŜ wydatki na badania i rozwój, wdroŜenia, reklamę i kształce-
nie5. Wielkim przełomem w logistyce moŜna nazwać wprowadzenie nowocze-
snych technologii, takich jak systemy identyfikacji towarów przy pomocy ko-
dów kreskowych, numerów ewidencyjnych czy teŜ chipów radiowych. Nieza-
leŜnie od przyjętej koncepcji podziału źródeł generowania pomysłów innowa-
cyjnych czy teŜ pozyskiwaniu gotowych juŜ rozwiązań, waŜne jest przede 
wszystkim, co w swoich pracach podkreśla m.in. P.F Drucker, ciągłe monito-
rowanie wszystkich potencjalnych moŜliwości rozwoju przez innowację6. Za-
tem jeŜeli zaprzestanie się przeznaczać część kapitału na badania i rozwój no-
wych technologii bądź innowacji, moŜna stracić lojalnych klientów. Skorzystają 
oni z oferty firmy konkurencyjnej, która dzięki udoskonaleniom będzie starała 
się przejąć klientów. Wprowadzenie nowych technologii moŜe zaburzyć funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa, narazić początkowo na ogromne koszty oraz 
nieść za sobą ryzyko niepowodzenia, jednak bez ryzyka nie ma innowacji7. 

Powstanie i rozwój firmy Fleet Center  

WypoŜyczalnia samochodów Fleet Center wchodząca w skład grupy kapita-
łowej Polmozbyt Toruń Holding powstała w oparciu o doświadczenia spółki 
Auto-Prim zarejestrowanej w Toruniu, a będącej częścią holdingu. Pierwszymi 
samochodami w spółce były samochody dostawcze wynajmowane na terenie 
Krakowa i Warszawy. W 2009 roku w związku ze zmianą strategii firmy i po-
                                                 

2 C.J. Ruijgrok, L.A. Tavasszy, M.J. Thissen, Energing global logistic networks, STELLA Fo-
cus Group 1 Marketing ,,Globalization, e-economy and trade”, Sienna 9–10 June 2002, s. 10–22. 

3 J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009, s. 15. 
4 Ibidem, s. 20–26. 
5 J. Hołub, J. Perenc, Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, C.H. Beck, Warszawa 

2012, s. 44–66; P. Niedzielski i in., Jak oceniać inwestycję?, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 7. 

6 L. Kiełtyka, Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2010, 
s. 422. 

7 Bez ryzyka nie ma innowacji, Wywiad z Maciejem Sawickim, http://www.pi.gov.pl/ 
parp/chapter_86203.asp?soid=463FCD64CAE84CF2B8EB1BFEF13F5E8C (9.11.2013). 
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łoŜenia duŜego nacisku na rozwój floty powstawały nowe oddziały. Spółka 
przekształciła się w ten sposób w firmę o nazwie Fleet Center, zajmującą się 
głównie wynajmem samochodów. W 2011 roku firma rozszerzyła swoją dzia-
łalność o wynajem samochodów osobowych. Powstały kolejne dwa nowe od-
działy w Poznaniu i Lublinie. Spółka przeniosła się do Łodzi i od tamtej pory 
funkcjonuje jako spółka łódzka, zajmująca się wynajmem samochodów osobo-
wych i dostawczych. W październiku 2012 roku został otwarty oddział szcze-
ciński. Decyzje lokalizacyjne ze względu na swoje długofalowe skutki naleŜą 
do najwaŜniejszych w działalności gospodarczej, dlatego Fleet Center sp. z o.o 
ma obecnie 9 oddziałów zlokalizowanych w głównych miastach Polski: War-
szawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, Chorzowie, Wro-
cławiu oraz Szczecinie.  

Fleet Center sp. z o.o jest profesjonalną, sieciową wypoŜyczalnią samocho-
dów dostawczych oraz osobowych wchodzącą w skład Grupy Polmozbyt Hol-
ding SA. Firma oferuje zróŜnicowaną ofertę wynajmu samochodów, w tym: 

– krótkoterminową – od 1 do 31 dni, 
– średnioterminową – od 1 do 12 miesięcy, 
– długoterminową – od 11 do 36 miesięcy, 
– zarządzanie flotą samochodów na zlecenie. 
Klient powierzając zarządzanie flotą, moŜe skupić się w całości na swoim 

biznesie. Coraz więcej firm nawiązuje współpracę z wypoŜyczalniami, dzięki 
temu redukując koszty oraz pozbywając się problemów administracyjnych, 
którymi zajmuje się firma wynajmująca potrzebne pojazdy. Charakterystycz-
nym aspektem tego typu wynajmu jest fakt, Ŝe Fleet Center bierze na siebie 
ryzyko związane z niepewną wartością samochodu po zakończeniu umowy 
najmu. Jest to bardzo interesująca oferta dla duŜych przedsiębiorstw nieposiada-
jących swojej własnej floty, bądź teŜ dla firm realizujących projekty określone 
czasowo do obsługi, do których niezbędna jest własna flota pojazdów. Klient 
korzystający z tego typu usług płaci jedynie stałą miesięczną kwotę z wliczoną 
kompleksową obsługą serwisową oraz pełnym pakietem ubezpieczeń. 

Obecnie flota Fleet Center liczy ponad 500 samochodów. Przedsiębiorstwo 
zapewnia szeroki wybór bogato wyposaŜonych aut. Oferta skierowana jest do 
firm oraz klientów indywidualnych, którzy oczekują najwyŜszej jakości usług  
i profesjonalnego sposobu na pozyskanie samochodu w szybki i bezproblemo-
wy sposób. Fleet Center oferuje szeroką gamę modeli samochodów róŜnej 
wielkości i o róŜnym wyposaŜeniu.  
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Spośród dziewięciu oddziałów ulokowanych w całej Polsce największe 
znajdują się we Wrocławiu, Krakowie oraz Warszawie, co wiąŜe się z duŜo 
większą liczbą samochodów niŜ w przypadku oddziału w Szczecinie. W War-
szawie istnieją dwa oddziały działające osobno. Jeden z nich zlokalizowany jest 
w ścisłym centrum i posiada flotę ponad 100 samochodów, dla porównania  
oddział w Szczecinie w okresie największego zapotrzebowania miał flotę jedy-
nie 28 samochodów. 

Kontrahentami współpracującymi z Fleet Center są m.in.  
– Athon (Polska),  
– Volkswagen Leasing (Niemcy), 
– Carefleet, Inter-Cars (Polska), 
– Marketing Investment Group (Polska), 
– Fleeteurope (Belgia). 
Są to klienci, na których utratę firma nie moŜe sobie pozwolić. Klientów 

mniejszych moŜna mieć setki, tysiące, jednak kluczowi stanowią o zachowaniu 
równowagi finansowej firmy i utrata ich spowodowałaby powaŜne konsekwen-
cje. 

Oferta firmy Fleet Center i głównych konkurentów 

Wzrost zainteresowania branŜą wynajmu aut spowodował duŜo większą 
konkurencję oraz walkę o klienta. „W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa 
prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych sposobów pozyskania klienta  
i odebrania ich swojej konkurencji”8. NaleŜy mieć świadomość, Ŝe konkurencja 
moŜe mieć lepsze ceny bądź lepsze produkty (tu: samochody). Bez względu na 
to, czym się zajmuje klient, skorzysta z oferty tej firmy, która zaoferuje mu 
najlepszą relację jakości do ceny. W przypadku klienta indywidualnego więk-
szy wpływ na podjęcie decyzji ma cena. DuŜo łatwiej jest przekonać klienta do 
skorzystania z usług firmy, jeŜeli ma się do zaoferowania coś unikalnego, sta-
nowiącego większą wartość po tej samej cenie niŜ konkurencja, dlatego bardzo 
waŜnym elementem jest obranie odpowiedniej strategii cenowej. 

Przedsiębiorstwa wchodzące na rynek często stosują dumping, czyli oferują 
produkty poniŜej ceny przynoszącej maksymalny zysk, nawet poniŜej kosztów 
wytwarzania. Celem ustalenia takiej ceny jest m.in. przyciągnięcie uwagi klien-
ta na nowo powstające przedsiębiorstwo. 

Na rysunku 1 przedstawiono cztery przedsiębiorstwa zajmujące się wynaj-
mem aut na terenie Szczecina: lokalną firmę LG Rent, krajową wypoŜyczalnię 

                                                 
8 L. Kiełtyka, Rozwój i doskonalenie…, s. 196. 
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Fleet Center oraz Avis i Europcar, które posiadają przedstawicielstwa w wielu 
krajach. Europcar jest liderem w Europie oraz jedną z trzech największych firm 
w branŜy wynajmu samochodów na świecie, dysponującą flotą ponad 19 tysię-
cy pojazdów w ponad 13 tysiącach punktach zlokalizowanych w 170 krajach na 
świecie. Wszystkie firmy z wyjątkiem LG Rent mają w swojej flocie auta nie 
starsze niŜ 3 lata oraz z przebiegiem nie większym niŜ 100 tys. km, dzięki cze-
mu klient jest pewny, Ŝe samochód jest poddawany szczegółowym przeglądom 
i serwisom. 

 
Uwaga: Podane kwoty zawierają podatek VAT oraz podstawowe ubezpieczenie OC i AC 

      **Opłaty są podawane w walucie euro, która została przeliczona na zł według śred-
niego kursu sprzedaŜy ogłoszonego przez NBP z 6.11.2013 r.  

Rys. 1. Cena w zł za jedną dobę wynajmu aut w wybranych firmach (bez limitu kilometrów) 

Źródło: opracowanie własne według danych na 6.11.2013 r. 

Porównanie cen jest najbardziej miarodajne w przypadku wypoŜyczalni sie-
ciowych, które mają zbliŜone zasady w kwestii jakości oferowanych klientowi 
samochodów. Koszty wypoŜyczenia będą się róŜniły w zaleŜności od klasy 
samochodu, czyli jego wielkości: 

– segment B (małe) – są to małe samochody z praktycznym bagaŜnikiem, 
przystosowane to uŜytkowania w mieście (Hyundai i20, VW Polo, 
Toyota Yaris), 

– segment C (kompaktowe) – klasa samochodów średnich wymiarów, 
przeznaczonaq zarówno do jazdy po mieście, jak i w trasach; oferują  
w miarę komfortowe warunki podróŜowania dla pięciu osób (Hyundai 
i30, Honda Civic, Opel Astra, Mazda 3), 
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– segment D (klasa średnia) – samochody zapewniają komfortowe wa-
runki podróŜowania (Mazda 6, Opel Insignia, Ford Mondeo, Toyota 
Avensis), 

– segment R (vany) – jest to klasa obszernych samochodów mogących 
pomieścić co najmniej 5 osób wraz z duŜym bagaŜnikiem (Opel Vivaro, 
Peugeot 807). 

Zdecydowanie najniŜsze ceny za jedną dobę wynajmu w kaŜdej klasie sa-
mochodu posiada Fleet Center, przebijając ceny nawet lokalnej konkurencji, 
która oferuje samochody z dziesięcioletnim staŜem. W przypadku Fleet Center 
oraz wypoŜyczalni sieciowych klient jest pewny, Ŝe oferowany mu samochód 
jest objęty gwarancją oraz pełnym ubezpieczeniem i pakietem assistance, który 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa w razie awarii lub zdarzeń losowych (np. 
zapewnienie auta zastępczego, holowanie pojazdu). Pod względem cenowym 
Fleet Center bardzo dobrze wypada równieŜ na tle Europcar oraz Avis. W przy-
padku klasy B cena jest ponadczterokrotnie niŜsza, zaś w klasie D zapłaci się 
65% mniej w porównaniu do cen Europcar bądź Avis. RóŜnica polega na tym, 
Ŝe firmy te docierają do innej grupy odbiorców samochodów. Firma Europcar 
bazuje głównie na zagranicznych klientach, dlatego ceny są względnie zunifi-
kowane w całej Europie, natomiast Fleet Center proponuje ceny konkurencyjne 
wobec krajowych wypoŜyczalni aut, koncentrując się głównie na rynku krajo-
wym. 

Firma Fleet Center nie zaoferowała klientom dodatkowych rabatów za dłuŜ-
szy okres wynajmu auta. MoŜliwe jest uzyskanie do 10% rabatu przy wynaj-
mach z limitem kilometrów. LG Rent proponuje swoim klientom niewielkie 
upusty: gdy zamówi się samochód w klasie C na siedem dni, moŜna dzięki temu 
zaoszczędzić nawet do 91 zł. W przypadku Europcaru i Avisu róŜnica dochodzi 
nawet do 450 zł w przeliczeniu na dzień wypoŜyczenia. Przy wynajmie samo-
chodu klasy B na siedem dni cena jest juŜ tylko 1,5 razy wyŜsza, zaś  
w klasie D w tym samym czasie wynajmu cena w Europcarze będzie wyŜsza 
jedynie o 30 zł za dobę. Przy jednodniowym wynajmie róŜnica ta oscylowała 
wokół 400 zł. 

Największe wypoŜyczalnie samochodowe w cenie mają wliczoną nielimi-
towaną liczbę kilometrów (Hertz, Express, Europcar). W firmach Fleet Center 
oraz LG Rent istnieje moŜliwość wynajęcia samochodu z limitem kilometrów 
na dobę (do 250 km), wówczas cena jest niŜsza o około 30 zł w porównaniu do 
ceny z limitem kilometrów. Przekroczenie limitu wiąŜe się z dodatkowymi 
kosztami. W zaleŜności od segmentu samochodu w LG Rent za kaŜdy dodat-
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kowy kilometr zapłaci 0,25–0,40 zł. We Fleet Center przekroczenie limitu kosz-
tuje 0,10–0,20 zł. 

Koszty funkcjonowania wybranego oddzialu Fleet Center 

Według Artura Sulewskiego, dyrektora handlowego Lease Plan Fleet Ma-
nagment, wyróŜnia się siedem podstawowych elementów, które składają się na 
koszty ponoszone przez flotę. Koszty amortyzacji (41%) oraz koszty zakupu 
paliw (21%) są największą grupą wydatków. Istnieją moŜliwości redukcji tych 
kosztów przez wszelakiego rodzaju szkolenia. Jednym ze sposobów zmniejsze-
nia kosztów związanych z zakupem paliw są szkolenia z ekonomicznej jazdy 
(ekojazda), co pozwala ograniczyć spalanie nawet do 20%. Innym sposobem na 
redukcję kosztów są szkolenia kierowców z bezpiecznej jazdy, które mają zna-
czący wpływ na obniŜenie liczby wypadków oraz zminimalizowanie ryzyka 
ponoszonego przez firmę. Dzięki temu ma ona moŜliwość negocjowania ceny 
za bezszkodową jazdę z firmą ubezpieczeniową.  

Jednym z podstawowych celów przedsiębiorstwa jest znalezienie optimum 
między dąŜeniem do niskich kosztów a wysoką jakością oferowanych usług. 
„Eksploatacja jest to wykorzystywanie potencjału zawartego w obiekcie lub 
systemie, który jest wykorzystywany podczas jego uŜytkowania”9. Aby utrzy-
mać potencjał eksploatacyjny samochodu, niezmiernie waŜne jest, aby wypoŜy-
czalnia dbała o okresowe badania techniczne, przeglądy aut, wymiany części 
naraŜonych na szybkie zuŜycie. WypoŜyczalnia Fleet Center prowadzi wynajem 
samochodów nie starszych niŜ 3 lata (po tym okresie następuje sprzedaŜ),  
w którym to czasie auta tracą najmniej na swojej wartości. Rzeczywiste wydatki 
na samochód składają się z wielu czynników: 
1. Ubezpieczenie OC – obowiązkowe ubezpieczenie. Cena uzaleŜniona jest od 

marki, rocznika samochodu, spodziewanego przebiegu, wieku oraz liczby 
lat bezkolizyjnej jazdy.  

2. Ubezpieczenie AC – ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia lub kra-
dzieŜy auta. Koszt uwarunkowany jest wartością ubezpieczanego samocho-
du oraz sposobem jego uŜytkowania. 

3. Okresowe badania techniczne, które wykonuje się w celu sprawdzenia 
przeglądu technicznego auta. W przypadku nowych samochodów pierwsze 
badania robi się po trzech latach. 

                                                 
9 Eksploatacja, http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksploatacja (25.11.2013). 
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4. Dodatkowe przeglądy i naprawy – Fleet Center prowadzi serwis jedynie  
u autoryzowanego dealera, za którego usługi płaci się więcej niŜ w zwykłej 
stacji diagnostycznej. 

5. Koszty sezonowe – koszty związane z wymianą opon. Wymiana ogumienia 
to koszt około 100 zł. Pieniądze niewielkie, lecz gdy wziąć pod uwagę, Ŝe 
oddział w Szczecinie ma 25 samochodów, jest to kwota rzędu 2500 zł. 

6. Koszt paliwa – koszty związane z relokacją bądź podstawieniem samocho-
du do klienta. 

7. Koszty utrzymania czystości – kaŜdy klient otrzymuje wysprzątany i umyty 
samochód, dlatego mycie oraz doraźne środki czystości do auta naleŜy wli-
czyć do kosztów eksploatacyjnych. 
Obecnie szczeciński oddział Fleet Center w I kwartale 2014 roku posiadał 

trzynaście samochodów z róŜnych segmentów (stan na 25.03.2014 r.), nato-
miast największą liczbą aut oddział dysponuje w III kwartale roku (28). Dzien-
ny koszt utrzymania samochodu w oddziale przedstawia się następująco: 
Chevrolet Aveo – 36 zł, Hyundai i30 – 46 zł, Peugeot 308 – 50 zł, Hyundai i40 
– 73 zł, Jumper – 83 zł. Koszt utrzymania auta zaleŜy od ubezpieczenia oraz 
klasy samochodu. Największy koszt dziennego utrzymania auta wyliczono  
w przypadku Jumpera, najniŜszy zaś w przypadku Aveo. Hyundai i40 jest sa-
mochodem średniej klasy (segment D), zatem cena za dzień wypoŜyczenia wy-
nosi 244 zł. Przy uwzględnieniu dziennego kosztu utrzymania samochodu, wy-
noszącego 73 zł, łatwo jest obliczyć czysty zysk, który kształtuje się na pozio-
mie 171 zł. Przy wynajmie na dziesięć dni jest to kwota rzędu 1710 zł. DuŜo 
większy zysk byłby w przypadku Jumpera, jednak nie jest on tak często wypo-
Ŝyczanym samochodem w tym oddziale. 

Na rysunku 2 przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów w firmie 
Fleet Center. KaŜdy miesiąc charakteryzuje się innym popytem na usługi wypo-
Ŝyczalni aut, dlatego w styczniu oddział w Szczecinie posiadał jedynie 13 sa-
mochodów, gdyŜ nie było zbyt duŜego popytu. Największy popyt na usługi 
kształtuje się w sierpniu, wtedy flota liczy 28 samochodów. Przychody z wy-
najmu aut w tym miesiącu sięgają ponad 75 tys. złotych. DuŜo większe niŜ  
w styczniu są równieŜ koszty związane z utrzymaniem samochodów. Zatem 
koszt utrzymania piętnastu samochodów kształtował się na poziomie 27 tys. zł. 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe nawet jeŜeli samochód nie jest wypoŜyczony w da-
nym dniu, flota ponosi dzienny koszt jego utrzymania. Miesięczny koszt utrzy-
mania samochodu klasy D (Hyundai i40) wynosi 2263 zł, zatem aby auto nie 
przynosiło straty firmie, musi być wypoŜyczone co najmniej dziesięć dni.  
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Rys. 2. Zestawienie przychodów i kosztów w szczecińskim oddziale Fleet Center 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 2012 roku. 

Największe obroty firma notuje w III kwartale, czyli w okresie wakacyj-
nym. Zysk w tym okresie oscyluje wokół 20 tys. zł na miesiąc. Najmniejszym 
popytem na usługi wypoŜyczalni aut charakteryzuje się I kwartał: w styczniu 
oddział w Szczecinie zarobił zaledwie 721 zł. 

Doskonalenie umiejętności menedŜerskich w dalszym rozwoju firmy 

Bardzo waŜnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębior-
stwa jest menedŜer. Jego podstawowym zadaniem jest planowanie, organizo-
wanie, motywowanie, kontrola oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. Po-
winien on umieć transponować cele i politykę przedsiębiorstwa na jego funkcje 
i najwaŜniejsze zadania oraz posiadać wysokie umiejętności dobierania bądź 
wskazywania najbardziej właściwych zasobów i środków do realizacji określo-
nych celów10. Praca menedŜera polega na wykorzystaniu czterech grup czynno-
ści niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa: 

                                                 
10 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedŜera, Wyd. Placet, Warszawa 1996, s. 215–

217; P.F. Drucker, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warsza-
wa 2004, s. 44–58. 
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– regularne wykorzystywanie czynności wynikających z funkcji zarzą-
dzania i odpowiedzialność za tworzenie strategii działania przedsiębior-
stwa, 

– podejmowanie decyzji w nieprzewidzianych sytuacjach, zarówno  
w przypadku powstających wokół przedsiębiorstwa szans, jak i zagro-
Ŝeń, 

– rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami zachodzącymi  
w zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa, 

– projektowanie i realizacja strategicznych planów operacyjnych11. 
Działania menedŜerów nie mogą ograniczać się jedynie do uzyskania jak 

najwyŜszej pewności działania, nigdy bowiem nie da się wyeliminować czynni-
ków nieprzewidzianych i zawsze naleŜy mieć alternatywne rozwiązania12.  
W zaleŜności od zakresu wykonywanych czynności wyróŜnia się: 

– menedŜera ds. marketingu, 
– menedŜera ds. finansów, 
– menedŜera ds. zasobów ludzkich, 
– menedŜera ds. produktu, 
– account managera. 
W szczecińskim oddziale Fleet Center zatrudniony jest jedynie account ma-

nager, odpowiedzialny za szereg czynności związanych z prosperowaniem 
przedsiębiorstwa, w tym: opiekę na stałymi klientami, pozyskiwanie nowych 
kontrahentów oraz klientów indywidualnych, analizowanie popytu na samo-
chody oraz doradzenie, negocjowanie i promowanie oferowanych usług. Cechą 
skutecznego menedŜera jest wyczucie biznesu, pewność siebie, konsekwencja 
działania, dobre kontakty z pracownikami, obdarzenie ich zaufaniem i udziela-
nie pomocy, a takŜe świadomość własnej siły, która w połączeniu z pozytyw-
nym nastawieniem musi prowadzić do osiągania sukcesów13. Charles Schwab, 
amerykański miliarder, biznesmen i inwestor, celnie sformułował stwierdzenie: 
„Człowiek, aby z powodzeniem prowadzić biznes, musi mieć wyobraźnię. Musi 
objąć swoją wizją tak detale jak i całość”. 

MenedŜer w Fleet Center zobowiązany jest do badania sytuacji i pozycji 
przedsiębiorstwa na tle konkurentów oraz wpływu otoczenia na przedsiębior-
stwo. Głównym elementem jest śledzenie wydajności wykorzystania poszcze-
gólnych modeli samochodów w danym miesiącu. Zdarzają się miesiące, w któ-

                                                 
11 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy…, s. 219. 
12 Ibidem, s. 218–222. 
13 Ibidem, s. 220. 
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rych wykorzystanie wynosi duŜo poniŜej oczekiwanego wskaźnika. W tej sytu-
acji bardzo waŜnym elementem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa jest 
menedŜer, który musi zapobiec dalszym stratom. W tabeli 1 przedstawiono 
sytuację dwóch oddziałów wraz z planowanymi wcześniej przez menedŜerów 
załoŜeniami. W jednym z miesięcy Jumper, który stoi w oddziale w Szczecinie, 
nie spełnia ustalonych załoŜeń. Jest on wynajęty przez jedynie 15 dni (48%), co 
powoduje straty oddziału w wysokości 1328 zł ze względu na koszty utrzyma-
nia samochodu.  

Tabela 1 

Porównanie miesięcznego wykorzystania samochodów w dwóch oddziałach w % 

 Szczecin Wrocław 
Hyundai i30 Jumper Hyundai i30 Jumper 

Planowane wykorzystanie 70,00 65,00 75,00 70,00 
Dane rzeczywiste 93,54 48,38 45,16 87,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w Fleet Center. 

We wrocławskim oddziale kryterium nie spełnia Hyundai i30, który jest 
wynajmowany przez jedynie 14 dni, co stanowi 45%. W tym momencie koszty 
oddziału na utrzymanie samochodu w pozostałe dni, w które nie jest on wynaj-
mowany, wynoszą 782 zł. Najlepszym rozwiązaniem byłaby dla obu oddziałów 
relokacja samochodów polegająca na obustronnej wymianie, co spowodowało-
by znaczne obniŜenie kosztów utrzymania auta przez dany oddział, a równo-
znaczne ze zwiększonym zyskiem, spowodowanym duŜym zainteresowaniem 
tego typu samochodem.  

Podsumowanie 

Z rozwaŜań zawartych w artykule moŜna wyprowadzić następujące konkluzje: 
1. Instrumenty współczesnego marketingu i logistyki mogą być skutecznymi  

narzędziami walki o klienta w firmach usługowych. 
2. Firma Fleet Center, dzięki sieciowej organizacji i bogatej ofercie usługowej, 

skutecznie wygrywa konkurencję w wynajmie krótko- i długoterminowym 
aut osobowych. 

3. Firmami, które walczą o rynek wynajmu aut w Polsce, są: Europacar, Avis, 
LG Rent. Ich oferty są jednak droŜsze od oferty Fleet Center. 

4. Powołanie operatywnych menedŜerów oraz dbałość o współdziałanie  
z wszystkimi klientami firmy Fleet Center skutkuje lojalnością i powrotami 
klientów w celu kolejnych wynajmów aut osobowych. 
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PASSENGER CAR RENTING SERVICES AS A CHANCE  
FOR A COMPANY’S COSTS RATIONALIZATION 

 
Summary 

 
The paper presents an alternative way of company servicing by car fleet from passenger car 

renting companies. It is a cheaper way of ensuring transport services for SME companies, espe-
cially when the demand for cars is seasonal or periodical. This way is cheaper comparing to the 
car purchase or leasing. The paper considers the Fleet Center Company, which encourage car 
renting by means of its offer and flexible prices.  
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WSPÓŁPRACA MAŁEJ FIRMY Z SIECI Ą HANDLOWĄ – 
ASPEKTY MARKETINGOWE 

 
 
 
Streszczenie 

W artykule przedstawiono uwarunkowania i specyfikę współpracy małej firmy z siecią han-
dlową. Mimo dominującej siły przetargowej sieci wobec drobnego dostawcy wskazano moŜliwo-
ści budowania atrakcyjności oferty dostawcy na tle oczekiwań sieci i jej poszczególnych placó-
wek handlowych, a przez to wzmacniania swojej pozycji w polu konkurencyjnym sieci. W ujęciu 
marketingowym relacje dostawcy z siecią handlową określono z dwóch perspektyw: jako czynni-
ka modyfikującego synergię efektu sieciowego i efektu skali w rozwoju sieci oraz jako czynnika 
wzmacniającego proces kształtowania satysfakcji i lojalności klienta sieciowego. 

Słowa kluczowe: sieć, klient, lojalność, mała firma, handel 

Wprowadzenie  

Sieć handlową naleŜy uznać za szczególny rodzaj sieci organizacyjnej; mi-
mo swej specyfiki wykazuje ona wszystkie jej właściwości, opisane procesami 
zachodzącymi w sieci, szczególnie dotyczy to: upowszechniania i utrwalania 
standardu (ów) podaŜy skierowanej do klienta sieciowego oraz synergii efektu 
sieciowego i efektu skali2. Sieć handlowa posiada szczególną zdolność do ujed-
nolicania oferty produktowej oraz form obsługi klienta. Klient taki doświadcza 
dwóch korzyści: niskiej ceny produktu i perspektywy zwiększania jego uŜy-
teczności w wyniku rosnącej dostępności i malejących kosztów produktów 

                                                 
1  s.skowron@pollub.pl. 
2 S. Skowron, Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa 2013, s. 45–50. 
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komplementarno-kompatybilnych3. To sprawia, Ŝe atrakcyjność cenowa oraz 
uproszczenie wysiłków klienta związanych z kompletowaniem jego koszyka 
zakupów wzmaga popyt na produkty sieciowe i sprzyja utrwalaniu się standar-
dów rynkowych oferowanych przez sieć dóbr.  

W przypadku sieci handlowej synergia efektu sieciowego i efektu skali mo-
Ŝe być szczególnie silna jako siła napędowa wzrostu sprzedaŜy dóbr czy usług. 
Wzrost wolumenu sprzedaŜy (efekt skali) jest konsekwencją zastosowanej kon-
kurencyjnej strategii cenowej na bazie systemowego redukowania kosztów 
funkcjonowania placówek handlowych sieci. Podstawą zwiększonego zaintere-
sowania produktem w sieci handlowej (efekt sieciowy) jest jego rosnąca uŜy-
teczność wynikająca nie tyle z rozwijającej się bazy uŜytkowników, co blisko-
ści innych produktów dopełniających portfela zakupów zgodnie z oczekiwa-
niami kompleksowych zakupów w jednym miejscu i czasie. WyŜej wskazane 
procesy odnoszą się głównie do relacji: sieć–klient sieci. Czy relacje te moŜna 
przenieść na dostawców sieci? Wyjaśnienie tej kwestii jest celem niniejszego 
artykułu. PosłuŜono się w nim metodą analizy problemowej, wspartej wykorzy-
staniem modelu procesu lojalnościowego. 

Znaczenie drobnego dostawcy dla sieci handlowej 

Większość sieci handlowych stosuje wobec swoich dostawców politykę na-
rzucania standardu jakości odnośnie do nabywanych towarów oraz warunków 
dostaw, co podnosi sprawność operacyjną tych relacji, a ponadto czyni je pre-
cyzyjnie określonymi w wymiarze logistycznym. Z punktu widzenia sieci przy-
nosi to efekt uporządkowania i ujednolicenia warunków dostaw i ekspozycji 
oferty produktowej.  

Poza duŜymi dostawcami sieci handlowe korzystają równieŜ z wielu drob-
nych dostawców, firm dysponujących bogatą, ale mocno zindywidualizowaną 
ofertą produktową. Konkurencja wśród drobnych dostawców sieci jest z reguły 
bardzo duŜa, co daje sieciom wręcz nieograniczone moŜliwości dyktowania 
warunków dostaw w zawieranych z nimi kontraktach. Jak pokazuje doświad-
czenie, fakt ten wykorzystują sieci w celu róŜnicowania i uelastyczniania oferty 
rynkowej. Strategie marketingowe sieci handlowych ulegają ostatnio dość 
znacznej ewolucji. Wskazać naleŜy na dwa kierunki zmian4:  

                                                 
3 Y. Lee, G.C. O’Connor, New product launch strategy for network effect products, „Journal of 

the Academy of Marketing Science” 2003, Vol. 3.  
4 Badania własne autora. 
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a) indywidualizowanie oferty i jej precyzyjne dostosowanie do lokalnych 
warunków obsługiwanego segmentu nabywców; to nakazuje traktować 
indywidualnie poszczególne placówki sieci, zapewniając im optymalne 
moŜliwości obsługi lokalnego klienta i rozwijania oferty produktowej 
pod ich potrzeby; 

b) nasycanie oferty sieci produktami „wabikami”, które uatrakcyjniają 
ofertę sieci, czynią ją w odbiorze klientów bardziej wyrazistą, w rezul-
tacie wzmacniając konkurencyjność całej sieci; obecnie kaŜda z sieci 
handlowych ma w swej bogatej ofercie grupę produktów szczególnie 
atrakcyjnych cenowo i jakościowo, która ją wyróŜnia i wręcz w szerszej 
percepcji definiuje toŜsamość; strategia marketingowa sieci handlowej 
zakłada szczególną dbałość o rozwój takich produktów, ochronę ich 
unikalności i ciągłe poszukiwanie wzbogacania.  

PowyŜsze fakty stawiają w innym świetle relacje: sieć–drobny dostawca. 
Sieci otwierają przed małymi firmami moŜliwości zaistnienia nie tylko jako 
dostawcy podlegający ściśle narzuconemu przez nie standardowi, ale podmioty 
wpisujące się w praktykę dyferencjacji oferty sieci i osiągania pewnej siły prze-
targowej. Wskazać naleŜy na kilka z nich: 

a) dostawca utrzymujący jakość oferty sieci dzięki produktom rozpozna-
wanym przez klientów jako solidne i atrakcyjne; produkty takie znajdu-
ją się w podstawowym zestawie oferty sieci, ich sprzedaŜ utrzymuje 
stabilność obrotów sieci w danym asortymencie produktów; 

b) dostawca dóbr komplementarnych do istniejącej oferty produktowej 
sieci; argument taki wykazuje swoją moc na całą sieć, gdyŜ dzięki temu 
dostawca ma swój wkład w efekcie sieciowym; 

c) dostawca oferujący specjalną ofertę produktów „wabików”; taki do-
stawca będzie szczególnie cenny w relacji z całą siecią lub poszczegól-
nymi sklepami, on sam zaś moŜe na takiej specjalizacji oprzeć swoją 
strategię rozwojową; 

d) dostawca innowator, inicjujący w swoich produktach nowe rozwiąza-
nia, które dostarczają klientom sieci wyŜszej uŜyteczności; innowacje 
takie mogą być odpowiedzią na potrzeby sieci i jej klientów, przez sam 
ten fakt sieć będzie Ŝywotnie zainteresowana współpracą z takim do-
stawcą.  

Wszystkie wyŜej wskazane przypadki mogą sprzyjać rozwojowi sieci  
w aspekcie wzrostu jej konkurencyjności, i co istotne, nie naruszając szczegól-
nie jej struktury podmiotowej.  
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Dostawca sieci w roli regulatora jej efektów 

Cenność drobnego dostawcy dla sieci handlowej moŜe być równieŜ osiąga-
na przez fakt pełnienia przez niego roli regulatora w mechanizmie sprzęŜenia 
efektu skali/zakresu i efektu sieciowego5. Rolę taką wyznaczać mu będzie sieć. 
W sytuacji zaistnienia efektu skali sieci handlowe wykazują duŜą skłonność do 
inwestowania w swoją bazę logistyczną i rozwój potencjału sprzedaŜowego. 
Proste powielanie oferty produktowej na nowe placówki handlowe moŜe dawać 
efekt wzrostu uŜyteczności jedynie w zakresie łatwiejszej dostępności dla klien-
ta. Ocena samej oferty nie zmienia się, a z czasem moŜe ulegać osłabianiu, co 
będzie przenosić się na obniŜanie skumulowanej satysfakcji klienta. Aby do 
tego nie dopuścić, sieci muszą wykazywać stałą troskę o uatrakcyjnienie swej 
oferty produktowej, głównie w takim zakresie i charakterze, co pozwalałoby 
bardziej wiązać klienta z siecią (wygoda i kompleksowość zakupów, oszczęd-
ność portfela i atrakcyjność wybranych produktów, nowe produkty intensywnie 
penetrujące grupy klientów mniej zamoŜnych, skuteczne akcje sprzedaŜowe  
w okresach wzmoŜonego popytu, np. przed sezonem wiosennym, urlopowym, 
szkolnym itp.). W takiej sytuacji sięganie po drobnego dostawcę ma na celu 
takie modyfikowanie oferty, aby rozszerzenie skali działania sieci nie odbywało 
się kosztem utraty jej uŜyteczności. Z drugiej strony,  spełnianie wzrastających 
oczekiwań klientów sieci odnośnie do uŜyteczności oferowanych im dóbr lub 
usług wymagać będzie przekierowania środków na zadania operacyjne związa-
ne ze wzbogacaniem oferty handlowej i utrzymywaniem wysokiego poziomu 
obsługi klienta, co moŜe osłabiać efekt skali, tak istotny w rozwoju potencjału 
sieci na rynku. Aby zablokować tę tendencję, tu równieŜ sieć moŜe wykorzystać 
drobnego dostawcę jako źródło oszczędności. Jak z tego wynika, synergia efek-
tu sieciowego i efektu skali zachodząca w sieci handlowej przy dodatnim sprzę-
Ŝeniu zwrotnym wyzwala proces akceleracji rozwoju potencjału sieci, który 
przy umiejętnym ustawieniu współpracy sieci z jej dostawcami moŜe przebie-
gać pod kontrolą. 

Zarówno efekt skali, jak i efekt sieciowy wykazują pewne optymalne po-
ziomy, po przekroczeniu których pojawiają się ujemne ich efekty (niekorzyści 
skali/negatywne efekty sieciowe)6. W takiej sytuacji pewne działania związane 

                                                 
5 Obydwa efekty są zarówno czynnikami stymulującymi, jak i ograniczającymi rozwój firmy 

działającej w sieci. Wspólną ich cechą jest wpływ na zmiany w wolumenie sprzedaŜy. Por.  
S. Skowron, Klient w sieci organizacyjnej…, s. 50–51. 

6 M.L. Katz, C. Shapiro, Network externalities, competition and compatibility, „The American 
Economic Review” 1985, No. 75 (3). 
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z poprawą obsługi klienta muszą być zbieŜne z utrzymywaniem lub podnosze-
niem poziomu jakości oferowanych produktów, aby odwrócić ten niekorzystny 
trend, m.in. przez zaznaczenie faktu  bardziej podmiotowego traktowania klien-
ta i większej jego bliskości do producenta. W polityce sieci dostawca, szczegól-
nie ten drobny, powinien zmieniać swój status z jednostki anonimowej na pod-
miot o wyrazistej toŜsamości.  

Udział dostawcy w utrzymaniu lojalności klienta sieciowego 

Relacje małej firmy dostawcy ze swoją siecią moŜna równieŜ analizować 
przez pryzmat procesu lojalnościowego klienta. Wykorzystuje się w nim po-
dobne podejście jak w przypadku relacji klienta z pojedynczą firmą. Mowa  
w tym przypadku o kliencie tej sieci, tj. kliencie sieciowym. Jego lojalność 
moŜna odnosić do: 

a) sieci jako takiej – klient ma w zwyczaju i lubi kupować w określonej sieci 
handlowej, ma do niej zaufanie, na tle innych sieci akceptuje jej oferty 
produktów oraz standardy obsługi; 

b) placówki handlowej danej sieci (sklepu, magazynu) – regularnie dokony-
wane w niej zakupy są powodowane głównie wygodą dostępu, ekspozy-
cją towaru w sklepie, aranŜacją wnętrza, sprawnością dokonywania zaku-
pu, odpowiadającą mu atmosferą i stylem obsługi klienta, itp.; 

c) określonych produktów, spełniających oczekiwania klienta w stopniu sa-
tysfakcjonującym; na ich uŜyteczność składa się nie tylko jakość po-
szczególnych produktów, ale takŜe ich kompozycja w ofercie sprzedaŜo-
wej (np. produkty sprzedawane łącznie, większe opakowania); w tym 
przypadku dostawca produktu ma pewien wpływ na budowanie lojalności 
klienta.  

Do analizy procesu lojalnościowego wykorzystano model EPSI (European 
Performance Satisfaction Index). Fakt, Ŝe środowisko sieciowe stwarza moŜli-
wość „zamknięcia” klienta w obrębie sieci handlowej, a ponadto – jak wcze-
śniej wskazano –  sam proces przebiega na trzech poziomach, znajduje to wyraz 
w potrzebie zmodyfikowania modelu EPSI dla układu sieciowego. Zatem:  
1. Szacowanie zmiennych pierwotnych odnoszących się do określonej relacji 

klienta z placówką handlową naleŜy rozszerzyć na obszar doświadczenia 
wobec produktu oraz całej sieci handlowej. Zmiany w ocenie wizerunku 
placówki handlowej i jej oferty rynkowej będą oceniane pozytywnie, gdy 
będą sprzyjać umacnianiu lojalności klienta wobec całej sieci. I odwrotnie, 
doświadczenie przyniesie ocenę negatywną, jeśli będzie ono skutkować 
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osłabieniem więzi klienta z całą siecią bądź teŜ w świadomości klienta 
„oderwaniem” placówki od sieci i w efekcie rozmyciem wizerunku całej 
sieci. 

2. Moduły image oraz oczekiwania uwzględniają doświadczenie sieciowości 
jako kryterium wartościowania całego procesu budowania satysfakcji i lo-
jalności klienta. Standardy oczekiwania jakości i efektywności transakcji 
zakupu oraz konsumpcji (uŜytkowania) produktu, a takŜe wyobraŜenie  
o placówce handlowej jako uczestniku danej sieci są zbieŜne ze standarda-
mi postrzegania całej sieci handlowej. 

3. Wartość (interpretowana w kaŜdej transakcji zakupowej jako „korzyść za 
pieniądze”) jest uzupełniana o kryterium partycypowania w efekcie siecio-
wym. Klient dokonujący zakupu w określonej placówce sieci handlowej  
w ocenie nabytej korzyści będzie uwzględniał równieŜ bilans uczestnictwa 
w powszechnie akceptowanym standardzie i skupionej wokół niego spo-
łeczności konsumentów związanych z daną siecią. Kwestią otwartą pozosta-
je proporcja akcentowania korzyści efektu sieciowego i cech uŜytkowych 
samego produktu. Jak pokazuje ogólne doświadczenie, korzyść klienta  
„z przynaleŜności do sieci” nie stanowi dla niego aŜ tak istotnego składnika 
uzyskiwanej wartości.  

4. Instytucja skarg i zaŜaleń moŜe być wkomponowana w procedury prawno- 
-organizacyjne obsługi klienta, obowiązujące w sieci – wówczas stanowi to 
rękojmię bezpieczeństwa kupowania w sieci, stając się komponentem efek-
tu sieciowego i podnosząc wartość takiej transakcji. Klienci sieci mogą tak-
Ŝe rozwiązywać problemy z nabywaniem i uŜytkowaniem produktów przez 
wzajemną wymianę informacji i doradztwo w ramach określonych społecz-
ności, aktywizowanych na forach internetowych. Tam teŜ mogą pojawiać 
się opinie odnośnie do oceny samego dostawcy produktów do sieci, głównie 
pod kątem  poziomu technologicznego i jakości wytwarzanych produktów.  
Oba te fakty zwiększają skuteczność radzenia sobie z problemami, głównie 
pojawiającymi się w fazie pozakupowej i generalnie będą sprzyjać utrwala-
niu lojalności wobec środowiska sieci, a takŜe placówki handlowej. 

5. Jakość dobra lub usługi jest ściślej związana z określonym standardem 
technicznym lub techniczno-organizacyjnym (w przypadku usług) wypra-
cowanym przez sieć i upowszechnianym wśród jej klientów. Standard taki 
moŜe być wyróŜnikiem sieci i argumentem na rzecz jej przewagi konkuren-
cyjnej. Postrzegana jakość produktu będzie nawiązywać do owego standar-
du, jeśli jest on silnie obecny w świadomości klientów. W takiej sytuacji 
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ocena jakości przez klienta będzie przede wszystkim uwzględniała kryte-
rium odchylenia od takiego standardu przez dany produkt. Szczególnie mo-
Ŝe być ona wraŜliwa na niedotrzymywanie standardów. 
Satysfakcja klienta obsługiwanego przez sieć moŜe być równieŜ kształto-

wana przez kulturę organizacyjną takiego środowiska. Internalizowanie norm  
i zwyczajów obowiązujących w takich społecznościach moŜe być dodatkowym 
źródłem satysfakcji klienta sieci. Ponadto klient sieci handlowych bardzo często 
podlega intensywnym akcjom propodaŜowym w postaci programów lojalno-
ściowych. Uruchamianie i prowadzenie takich programów moŜe być łatwiejsze 
i bardziej efektywne w środowisku biznesu sieciowego. 

Uwzględniając powyŜsze, model EPSI dla klienta organizacji sieciowej, 
tzw. EPSI–NET, wyglądałby tak, jak przedstawiono na rysunku 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 1. Model EPSI–NET dla środowiska sieciowego 

Źródło: S. Skowron, Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa 2013, s. 133. 

W odniesieniu do sieci handlowych treść poszczególnych modułów modelu 
EPSI–NET przedstawiono w tabeli 1. Wskazano w niej równieŜ potencjalne 
oddziaływania dostawcy na proces lojalnościowy w kaŜdym z jego modułów.  

Model EPSI–NET na tle jego podstawowej wersji (EPSI) ukazuje mecha-
nizm efektu przyrostowego jako pochodnej stopnia integralności sieci. JednakŜe 
klient będzie obciąŜany dodatkowymi kosztami wierności wobec sieci.  
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Tabela 1  

Oddziaływania dostawcy na proces lojalnościowy klienta sieci handlowej według 
 modelu EPSI–NET 

Elementy 
modelu 

Treść modułów 
Kierunki działań dostawcy 

sieci handlowej 

Wizerunek 

− image sieci handlowej, sklepu i marki, 
− poziom innowacyjności placówki han-

dlowej i sieci, 
− wiarygodność, rzetelność i transparent-

ność sklepu i sieci, 
− zorientowanie na klienta, 
− oferowana wartość w stosunku do ceny, 
− wartość dodana sieci handlowej. 

− budowanie własnej toŜsamości 
jako producenta, 

− wspieranie polityki sieci  
w działaniach biznesowych 
(np. udział w akcjach sponso-
ringu), 

− unikanie jawnych zachowań 
konfrontacyjnych wobec sieci. 

Oczeki-
wania 

− oczekiwania w stosunku do standardów 
sieci, 

− oczekiwania w stosunku do jakości dóbr 
i usług, 

− oczekiwania w innych istotnych obsza-
rach (na tle standardów sieci). 

− rozpoznawanie oczekiwań 
klienta na poziomie poszcze-
gólnych produktów oraz pla-
cówek handlowych. 

Jakość 
produktów 

− jakość wyrobów danego dostawcy na tle 
jakości wyrobów innych dostawców  
w sieci, 

− zakres gamy produktów, 
− jakość wyrobów oferowanych w sieci na 

tle poziomu jakości w innych sieciach. 

− dbałość o jakość wytwarza-
nych produktów, 

− posiadane certyfikaty, 
− wzbogacanie oferty o produk-

ty innowacyjne i oryginalne 
(np. wytwarzane na bazie tra-
dycyjnych receptur). 

Jakość 
usług 

− jakość usług danej firmy na tle jakości 
usług innych firm w sieci, 

− jakość usług świadczonych w sieci na tle 
poziomu jakości w innych  sieciach.  

− utrzymywanie standardu 
jakości usług, 

− posiadane certyfikaty, 
− wzbogacanie oferty usług. 

Postrze-
gana war-
tość 

− postrzegana uŜyteczność produktów 
sieciowych, 

− postrzegana uŜyteczność usług oferowa-
nych w sieci, 

− uŜyteczność korzystania z sieci (bezpie-
czeństwo i wygoda). 

− dyscyplina kosztów wytwa-
rzania, 

− rozwój oferty dostaw w kie-
runku zwiększania funkcji 
uŜyteczności. 

Satysfakcja 
klienta 

− porównanie do ideału, 
− konfrontacja ze standardem sieci, 
− porównanie z doświadczeniem zakupu 

produktu poza siecią, 
− poziom spełnienia oczekiwań, 
− całkowite zadowolenie z produktu,  
− całkowite zadowolenie z sieci. 

− dbałość o solidność biznesową 
dostawcy, 

− respektowanie narzuconej 
przez sieć dyscypliny logi-
stycznej, 

− praca nad własną marką, 
− rozpoznawanie oczekiwań 

klienta na poziomie placówek 
handlowych. 

Skargi 
klientów 

− częstotliwość skarg i ich charakter, 
− odwoływanie się do standardu sieci, 
− solidarność społeczności uŜytkowników 

sieci. 

− szybka reakcja na skargi 
klientów,  

− udział w szkoleniach organi-
zowanych przez sieć. 
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Lojalność 
klienta 

− chęć ponownego zakupu w sieci danych 
produktów/ usług, 

− identyfikacja z siecią, 
− rekomendowanie danych dóbr lub/oraz 

usług, 
− rekomendowanie sieci. 

− rozwój oferty produktów lub 
usług według strategii sieci, 

− udział w programach integra-
cyjnych sieci, 

− korzystanie z marki sieci  
w działaniach promocyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Skowron, Klient w sieci…, s. 133–134. 

Podsumowanie 

Status dostawcy w sieci handlowej nie musi zawsze oznaczać jego nieko-
rzystną pozycję przetargową. Mimo dominującej przewagi sieci moŜe on bu-
dować swoją pozycję jako firma oferująca produkty szczególnie atrakcyjne  
w świetle strategii marketingowej sieci, stale podnosząca jakość dostarczanych 
dóbr, jako innowator inicjujący nowe rozwiązania, które dostarczają klientom 
sieci wyŜszej uŜyteczności. W swojej strategii współpracy z siecią drobny do-
stawca powinien przyjąć rolę regulatora w synergicznym sprzęŜeniu efektu 
sieciowego i efektu skali/zakresu jako kluczowego mechanizmu rozwoju sieci. 
Pomocnym w budowaniu relacji dostawcy z siecią moŜe równieŜ okazać się 
model procesu lojalnościowego klienta sieciowego EPSI–NET, według którego 
moŜna planować działania dostawcy w kierunku wzmacniania poszczególnych 
modułów determinujących satysfakcję i lojalność klienta sieci handlowej. Oby-
dwie omówione w artykule metody projektowania relacji: dostawca–sieć han-
dlowa bazują na załoŜeniu spójności sieci w warunkach jej rozwoju, przeto 
mogą mieć duŜe znaczenie utylitarne równieŜ dla sieci, szczególnie w jej dobo-
rze i koordynowaniu dostawców.  
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the paper shows the possibility of building the attractiveness of the provider’s offer on the back-
ground of expectations of the network and of retail outlets, thereby strengthening the position in 
the competitive area of a network. In terms of marketing the relations of the supplier with the 
retail network were defined from two perspectives: as the factor modifying the synergy of the 
network effect and economies of scale in the development of networks and as the factor strength-
ening the process of shaping customer satisfaction and customer loyalty of the network client. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest podkreślenie kluczowej roli innowacji w procesach globalizacji handlu. 
Omówiono w nim pokrótce zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania tego procesu, przy czym 
uwaga została skoncentrowana na tych ostatnich. Wskazano na rolę innowacji produktowych 
(produkty oznaczone marką własną i formaty handlu) w wyróŜnianiu przedsiębiorstw oraz tech-
nologicznych w koordynacji rozproszonych operacji handlu na rynku globalnym. Określono 
równieŜ dalsze poŜądane kierunki działań detalistów globalnych.  

Słowa kluczowe: globalizacja, handel detaliczny, innowacje 

Wprowadzenie 

Od lat 80. ubiegłego wieku przedsiębiorstwa handlu detalicznego aktywnie 
włączają się w procesy globalizacyjne, przyczyniając się tym samym do ich 
rozwoju. Obserwując rozwój detalistów zagranicznych w Polsce i innych kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, trudno jest uwierzyć, Ŝe jeszcze pół wieku 
temu większość prób ich ekspansji zagranicznej kończyła się poraŜką. Przed-
miotem artykułu jest pokazanie wpływu innowacji produktowych i technolo-
gicznych na procesy internacjonalizacji handlu. Uwaga została skupiona na 
przedsiębiorstwach działających w formatach stacjonarnych, gdyŜ to one nadal 
dominują na liście największych przedsiębiorstw handlowych. Wprawdzie 
przedsiębiorstwa te w większości prowadzą równieŜ sprzedaŜ za pośrednictwem 
internetu, ale technologia ta nie jest dla nich podstawowa (wyjątek stanowi 
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Amazon.com). Detaliści ci natomiast szeroko wykorzystują e-commerce w pro-
cesie zaopatrzenia. 

Procesy globalizacyjne w handlu detalicznym w kontekście ich uwarunko-
wań zewnętrznych i wewnętrznych 

Pojęcie „globalizacja” jest uŜywane w róŜnych znaczeniach, co wynika  
z róŜnych sfer, których moŜe dotyczyć rozprzestrzenianie pewnych norm, stan-
dardów, ujednolicanie wzorców działalności w skali ogólnoświatowej. Do naj-
waŜniejszych z nich naleŜy zaliczyć: polityczną, prawną, etyczną, naukową, 
medialną, technologiczną i w końcu gospodarczą2. Oddziałują one na siebie, 
podobnie jak następuje proces interakcji między najbardziej ogólnym pozio-
mem rozpatrywania globalizacji, a kolejnym poziomem – globalizacji ryn-
ków/sektorów, i najbardziej podstawowym – globalizacji przedsiębiorstw. Glo-
balizacja w sferze gospodarczej danych  rynków/sektorów dotyczy juŜ obecnie 
nie tylko wyrobów, ale coraz częściej usług oraz rynku pracy i technologii. Pro-
ces ten stymulowany jest przez przedsiębiorstwa działające na tych rynkach/ 
w tych sektorach, które umiędzynarodawiają swoje strategie marketingowe, 
zaopatrzenia, zbytu i finansowe. Celem tych przedsiębiorstw jest osiągnięcie 
korzyści z tytułu skali i zasięgu, a przez to obniŜenie kosztów i osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej na rynku określonego produktu, który nie ma juŜ gra-
nic przestrzennych.  

Globalizacja sektora handlu jest rezultatem procesu jego internacjonalizacji, 
czyli przechodzenia detalistów z działalności na rynku krajowym do działalno-
ści na rynku globalnym. Ze względu na podstawową funkcję handlu – zakup  
w celu odsprzedaŜy z zyskiem – obejmuje on dwie sfery3:  

– internacjonalizację takich czynności, jak zaopatrzenie i logistyka,  
– internacjonalizację formatów lub sklepów, w celu prowadzenia sprze-

daŜy za granicą.  
Na przebieg tego procesu ma wpływ wiele uwarunkowań zewnętrznych  

i wewnętrznych. Uwarunkowania zewnętrzne tworzą czynniki: naukowo- 
-techniczne, społeczne, ekonomiczne i polityczno-prawne4. Natomiast po stro-
nie uwarunkowań wewnętrznych do podstawowych naleŜy zaliczyć: specyfikę 

                                                 
2 R. Oczkowska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. 

Motywy – strategie – tendencje, Difin, Warszawa 2013, s. 18. 
3 B. Knezevic, M. Szarucki, Internationalization of retail in Poland and Croatia, w: Challenges 

for the Trade of Central and Southeast Europe, red. S. Renko, B. Knezevic, Emerald, 2013,  
s. 3.  

4 Szerzej: L.R. Katzen, Retailing – the global mandate, A bi-monthly essay co-published by the 
Centre of Retailing Studies, Texas A&M University, September 1993, Vol. 5, No. 5. 
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sektora i jego dojrzałość, strategie przedsiębiorstw w nim działających, w tym 
posiadane przez nie zasoby niezbędne dla rozwoju na rynkach zagranicznych. 
Specyfika sektora handlu detalicznego wyraŜa się w tym, Ŝe większość detali-
stów prowadzi sprzedaŜ przede wszystkim w formie stacjonarnej, zatem w pro-
cesie internacjonalizacji muszą5: 

– znaleźć odpowiednie lokalizacje dla swoich sklepów za granicą, 
– zorganizować system zaopatrzenia tych sklepów,  
– borykać się z wieloma problemami związanymi z lokalnymi regulacja-

mi działalności gospodarczej, 
– posiadać znajomość lokalnych gustów i zwyczajów, 
– zarządzać skutecznie pracownikami naleŜącymi do róŜnych kultur na-

rodowych.  
Specyfika ta była czynnikiem przez wiele lat ograniczającym moŜliwości 

rozwoju na rynkach zagranicznych. W rezultacie, chociaŜ procesy internacjona-
lizacji w handlu rozpoczęły się z końcem XX w., a następnie uległy natęŜeniu 
po II wojnie światowej, to za początki procesów globalizacyjnych naleŜy uznać 
koniec lat 70. Wtedy to bowiem na rynkach zagranicznych detaliści zaczęli 
oferować wystandaryzowany produkt w niskich cenach. Ich rozwój przypada na 
lata 90., kiedy to mieli oni juŜ zasoby umoŜliwiające budowanie trwałej prze-
wagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Wśród nich czołowe miejsce 
zajmują: produkty oznaczone marką własną oraz technologie informacyjno- 
-komunikacyjne (TIK) umoŜliwiające gromadzenie i przetwarzanie informacji  
o nabywcach oraz skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw opartym na popy-
cie. Innowacje te pozwalały detalistom na wyróŜnienie się od konkurentów 
oferowanym asortymentem oraz obniŜenie kosztów logistyki. TIK były efek-
tywne przy duŜej skali działania, co niejako wymuszało na największych detali-
stach procesy globalizacyjne. Nastąpiła teŜ zmiana motywów je stymulujących.   

Tradycyjne motywy skłaniające detalistów do wejścia na rynki zagraniczne 
wiązały się z brakiem moŜliwości rozwoju w kraju macierzystym, z którego 
były one niejako wypychane (stąd ich nazwa – push)6. Miały one szczególne 
znaczenie na początku procesów internacjonalizacji handlu, czyli od końca XIX 
w. do lat 90. XX w. W późniejszym okresie były one zastępowane przez moty-
wy typu pull – przyciągające, tj. moŜliwości rozwoju na danym rynku w związ-

                                                 
5 D. Incandela, K.L. McLaughlin, C.S. Shi, Retailers to the worlds, „The McKinsey Quarterly” 

1999, No. 5. 
6 Szerzej A. Nicholas, Internationalization: interpreting the motives, w: International retailing. 

Trends and strategies, red. P.J. McGoldrick, G. Davies, Financial Times Management, London 
1995, s. 77–79. 
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ku z brakiem nasycenia sklepami określonego typu i niewielką konkurencją, czy 
moŜliwości realizacji korzyści skali. 

W rezultacie z końcem pierwszej dekady XX w. większość detalistów, 
znajdująca się w gronie największych firm tego sektora, działała poza rynkami 
krajów macierzystych, a kilku nawet w kilkudziesięciu krajach (tab. 1). 

Tabela 1 

Najwięksi detaliści globalni w świecie, według wielkości sprzedaŜy na rynkach zagranicznych  
w 2008 roku  

Nazwa firmy 
Kraj 

pochodzenia 

Wielkość sprze-
daŜy na rynkach 
zagranicznych  
(w mln US$) 

Udział sprzedaŜy na 
rynkach zagranicz-
nych do sprzedaŜy 

ogółem (w %) 

Liczba 
krajów 

Wal-Mart USA 113,020 26 18 
Carrefour Francja 91,763 57 33 
Metro Niemcy 70,724 61 32 
Ahold Holandia 49,440 76 9 
Schwarz Grp. Niemcy 43,931 51 24 
Auchan Francja 38,924 53 11 
Aldi Germany 35,269 48 15 
Tesco UK 32,717 30 13 
Ikea Szwecja 29,763 94 37 
Rewe Niemcy 25,955 33 14 

Źródło: N. Wrigley, M. Lowe, The globalization of trade in retail services, http://www.oecd.org/ 
tad/services-trade/46329746.pdf (30.03.2014). 

Jak moŜna zauwaŜyć z tabeli 1, największą sprzedaŜ na rynkach zagranicz-
nych osiągali detaliści FMCG. Było to rezultatem ich dynamicznego wzrostu, 
który rozpoczął się z końcem lat 80. i opanowywania przez nich duŜych rynków 
zbytu. Jedynym detalistą w tej grupie z innej branŜy była Ikea, która zdomino-
wała globalny rynek artykułów wyposaŜenia mieszkań – w 2008 roku działała 
juŜ w 37 krajach świata.  

Innowacje jako źródło sukcesów przedsiębiorstw handlowych na rynkach 
zagranicznych 

W latach 70. pojawienie się innowacyjnego formatu handlu określanego 
mianem category killer i wzrost znaczenia produktów oznaczonych marką wła-
sną stały się bodźcami dla podejmowania prób ekspansji zagranicznej. Decyzji 
takiej sprzyjało powstanie korzystnych warunków zewnętrznych. Wśród przed-
siębiorstw, które ją wtedy rozpoczęły, znajdowały się m.in. Ikea, Benetton, 
Toys”R”Us. Konkurowały one pod względem ceny i wchodziły na rynki zagra-



Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu… 201

niczne prawie natychmiast po tym, jak zbudowały swoje strategie bazowe, bez 
podejmowania prób rozwoju w innych kierunkach7.  

W tym czasie strategie konkurowania były oparte na innowacyjnym forma-
cie category killer (Toys”R”Us), wyróŜniającym asortymencie, tworzonym 
przez towary oznaczone markami własnymi (Benetton) lub obydwóch tych 
czynnikach (Ikea). Dzięki szybkiemu tempu internacjonalizacji przedsiębior-
stwom tym udawało się osiągać korzyści z tytułu skali działania i korzyści za-
sięgu, będące rezultatem zunifikowanych kampanii promocyjnych. Stworzony 
przez nie wizerunek liderów branŜy oraz niskie ceny towarów zniechęcały kon-
kurentów do ewentualnego naśladownictwa.  

Strategie bazowe, stanowiące o sukcesie tych firm na rynku macierzystym, 
były wprost kopiowane na rynkach zagranicznych. Nie dostosowywały one 
zatem oferty do potrzeb konsumentów, lecz na cele ekspansji wybierały takie 
kraje, gdzie ich oferta z duŜym prawdopodobieństwem mogła być zaakcepto-
wana. Wykorzystywały one instrumenty marketingowe (tj. cenę i promocję, 
głównie reklamę), aby tworzyć zapotrzebowanie na swoją ofertę i w rezultacie 
stworzyć „globalny segment rynku, na którym miały wyróŜniającą pozycję”8. 

Przykładowo uwaŜa się, Ŝe amerykańska firma Toys”R”Us stworzyła 
współczesny rynek zabawek przez działania uświadamiające rolę zabawki dla 
edukacji dzieci, równocześnie udostępniając szeroki i głęboki ich asortyment w 
sklepach wielkopowierzchniowych typu category killer9. W ten sposób zmieniła 
ona zachowania nabywców (najpierw w USA, a potem w innych krajach), któ-
rzy zaczęli kupować zabawki dzieciom ze znacznie większą częstotliwością.  

Natomiast dla Benettona głównym atutem konkurowania na rynkach zagra-
nicznych stał się wyróŜniający produkt. Detalista ten oferował odzieŜ oznaczo-
ną marką własną, charakteryzującą się barwną kolorystyką i wygodą. Benneton 
stał się wzorem do naśladowania, jeŜeli chodzi o tworzenie sieci dostaw (nie 
miał własnych fabryk, ale ściśle kontrolował produkcję) i sieci sprzedaŜy, którą 
oparł głównie na franczyzie. Koordynowanie tych sieci odbywało się z wyko-
rzystywaniem TIK. Utrzymanie wyróŜniającej pozycji na rynku macierzystym  
i wzrost na rynkach zagranicznych wymagały nieustannego oferowania nowych 
kolekcji, przy zachowaniu stylu wyróŜniającego firmę od konkurentów. Istotną 

                                                 
7 Koncepcja strategii bazowej została opracowana przez G. Yipa, zob. Strategia globalna. 

Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1999. 
8 A. Goldman, Internationalization of retailing: strategies, technology, and global-scope re-

tailers, Jerusalem School of Business Administration, 1993, working paper. 
9 A. Tordjman, Toys”R”Us, „European Retail Digest” 1996, Spring. 
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rolę w tym procesie odgrywała technologia QR zapewniająca szybkie reagowa-
nie na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony rynku.   

Przykład przedsiębiorstwa handlowego łączącego obydwa te atuty konku-
rowania, czyli wyróŜniający format działania oraz oferowanie produktów ozna-
czonych marką własną, stanowi Ikea. Ten szwedzki detalista rozwijał na ryn-
kach zagranicznych sklepy typu category killer. WyróŜniały się one nie tylko 
powierzchnią i sposobami sprzedaŜy, ale równieŜ asortymentem, który był pro-
dukowany na zlecenie Ikei w róŜnych krajach świata10. Firma ta rozwija się 
stabilnie na rynkach zagranicznych, a istotnym czynnikiem jej sukcesu stało się 
koordynowanie rozproszonego geograficznie łańcucha wartości.  

Łańcuch ten rozpoczyna zakup towarów. Dla detalistów globalnych waŜ-
nym źródłem zaopatrzenia stały się Chiny11. Współpraca z przedsiębiorstwami 
chińskimi umoŜliwiła znaczące obniŜenie kosztów zaopatrzenia. Wymagała ona 
od detalistów koordynacji tego procesu w skali ogólnoświatowej (global sour-
cing), która nie byłaby moŜliwa bez szerokiego wykorzystywania IT.   

 Nowoczesne technologie informacyjne i ich efektywne wykorzystywanie 
stało się równieŜ stymulantą rozwoju detalistów FMCG, który zdynamizował 
się z końcem lat 80. ubiegłego stulecia. Innowacyjny system zaopatrzenia opar-
ty na nowoczesnych technologiach i współpracy z dostawcami, wprowadzony 
przez firmę Wal-Mart i będący źródłem jej spektakularnego sukcesu, zaczął być 
kopiowany. Znaczące korzyści z jego wdraŜania pojawiały się dopiero wraz ze 
skalą działania. Stąd równieŜ detaliści FMCG, będący liderami na rynkach ma-
cierzystych, zaczęli poszukiwać moŜliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. 
Inwestowali oni w krajach, w których mogli się wyróŜnić innowacyjnym forma-
tem bądź/i systemem zaopatrzenia pozwalającym im na konkurowanie pod 
względem ceny. Ich rozwojowi sprzyjało otwarcie się na inwestycje zagranicz-
ne nowych rynków, wcześniej niedostępnych, takich jak Chiny, Indie czy kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynkach zagranicznych o przestarzałej 
strukturze handlu detaliści zagraniczni uruchamiali formaty wcześniej tam nie-
występujące, a będące juŜ w fazie dojrzałości w krajach wysokorozwiniętych, 
takie jak: hipermarkety, dyskonty czy sklepy typu category killer. 

W latach 90. pojawiło się wiele czynników stymulujących proces globaliza-
cji typu pull, takich jak: rosnące zapotrzebowanie ze strony nabywców na usłu-
gę handlową czy deregulacje rynków, oraz nasiliły się czynniki typu push.  
Z drugiej strony wykorzystanie zdobyczy technologicznych umoŜliwiło detali-

                                                 
10 V. Terpstra, R. Sarathy, International marketing, The Dryden Press, USA 1994. 
11 2004 Global, Raport Deloitte, www.stores.org, stores/January G 9 (30.03.2014). 
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stom skuteczną koordynację działań w skali międzynarodowej, co stało się klu-
czowym czynnikiem ich sukcesu.  

W rezultacie detaliści działający w róŜnych branŜach zaczęli się dynamicz-
nie rozwijać na rynkach zagranicznych. Utrzymanie przewagi opartej na inno-
wacji w handlu detalicznym jest jednak bardzo trudne, z uwagi na brak moŜli-
wości jej ochrony i co za tym idzie łatwość naśladownictwa. Problemy detali-
stów globalnych wynikają teŜ z róŜnego poziomu rozwoju poszczególnych ryn-
ków, co utrudnia standaryzację strategii. Analizując czynniki sukcesu firmy 
Ikea na rynkach wschodzących, A. Dahlvig wskazał na: oferowanie innowacyj-
nego produktu, efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz dostosowanie 
oferty do potrzeb klientów12. Celem działań dostosowawczych jest osiąganie 
przewagi marketingowej, a warunkiem jej utrzymania nieustająca innowacyj-
ność.  

Innowacyjność jako warunek utrzymania wyróŜniającej pozycji detalistów 
na rynku globalnym 

Pod wpływem innowacji w sposobach działania w handlu detalicznym na-
stąpiły znaczące, moŜna rzec rewolucyjne, zmiany w procesie zakupu towarów 
(tab. 2). Głównym motorem tych zmian jest technologia internetowa i RFID. 
Towary masowe, standardowe, o porównywalnych cechach konsumenci będą 
kupowali przede wszystkim za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobil-
nych. Obsługa tradycyjna będzie oferowana w małych sklepach. W rezultacie 
strategie detalistów muszą zostać poddane weryfikacji. Chcąc skutecznie kon-
kurować na rynku globalnym, muszą oni13: 

a) zarządzać łańcuchem dostaw tak, aby w czasie rzeczywistym odpowia-
dać na zapotrzebowanie ze strony rynku; wymaga to wdraŜania najno-
wocześniejszych technologii i ścisłej integracji z dostawcami; 

b) wykorzystywać koncepcję handlowego eco-systemu, co w praktyce 
oznacza róŜnicowanie strategii konkurowania; 

c) tworzyć nowe kanały dystrybucji tak, aby umoŜliwi ć klientom zakupy 
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu; 

d) zarządzać w sposób efektywny i odpowiedzialny danymi klientów; 
e) zarządzać skutecznie zróŜnicowanymi formatami handlu. 
Osiągnięcie tych celów wymaga wdraŜania najnowocześniejszych techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych. 
                                                 

12 D. Summers, Building global growth through innovation. A conversation with former IKEA 
CEO Anders Dahlvig, American Management Association, MWORLD Spring 2012. 

13 Retail 2020, „Chain Store Age” 2012, November, Vol. 88, No. 7. 
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Tabela 2 

Przemiany w procesie zakupu towarów przez konsumentów 

 Wczoraj Dziś Jutro 
Przyszłość 

handlu 
Dotarcie  
z ofertą 

radio/telewizja, 
czasopisma, 
billboardy 

media społeczne, 
marketing cyfro-
wy, marketing 
bezpośredni 

QR, kody kresko-
we, marketing 
cyfrowy 

RFID 

Ocena  
i wybór 
oferty 

metoda prób i 
błędów, ulotki, 
próbki 

porównania online, 
media społeczno-
ściowe, sklepy 
oferujące „do-
świadczenie  
oferty” 

wykorzystanie 
wielu kanałów 
informacyjnych, 
społeczności kon-
sumenckie, aug-
mented marketing 

digital 
assistant 

Zakup 
produktu 

formy handlu 
stacjonarnego 
głównie forma-
ty wielkopo-
wierzchniowe 

e-commerce małe wyspecjali-
zowane sklepy, 
korzystanie z wielu 
kanałów  

drukowa-
nie w 3D 

Punkty 
sprzedaŜy 

kasy, znaczki 
handlowe 

wireless card, kar-
ty cyfrowe, e-wal-
lets, EFT (elec-
tronic fund trans-
fer) 

mobilne POS, 
zintegrowane POS, 
minimalizacja 
płatności gotów-
kowych 

biometrix 

Usługi  
i dora-
dztwo 

przekaz ustny, 
doradztwo w 
punkcie sprze-
daŜy 

media społeczno-
ściowe, recenzje  
w mediach i na 
blogach 

usługa spersonali-
zowana, wieloka-
nałowość, wiele 
punktów zwrotu 
towarów 

integracja 

Źródło: opracowanie na podstawie: Global powers of retailing 2014. Retail beyond begins, G.10. 
Delloitte, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Chile/Local%20Assets/Documents/Nuevos/ 
Estudios/CB_GlobalPowersofRetailing2014.pdf (30.03.2014). 

Podsumowanie 

Innowacje odegrały kluczową rolę w procesie globalizacji przedsiębiorstw 
handlowych. W jego rezultacie najwięksi detaliści działają na kilku, a nawet 
kilkudziesięciu rynkach. Swój początkowy sukces zawdzięczali oni wyróŜniają-
cym produktom oznaczonych markami własnymi lub/i innowacyjnym na da-
nym rynku formatom. Niewielkie moŜliwości ochrony wdraŜanych innowacji 
sprawiają, Ŝe ich sposoby działania mogą być łatwo naśladowane. Utrzymanie 
przewagi wymaga koordynacji działań marketingowych i z zakresu zaopatrze-
nia w skali ogólnoświatowej, co pozwala na osiąganie przewagi z tytułu zasięgu 
i skali działania. Staje się to jednak coraz trudniejsze z uwagi na róŜnicowanie 
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się potrzeb nabywców. WaŜną rolę w tych działaniach dostosowawczych mogą 
odegrać technologie przyszłości, zarówno te, które juŜ dziś są znane, jak i te, 
które dopiero się pojawią.  
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Summary 

 
The aim of the paper is to show the crucial role of innovations in the process of retail enter-

prises globalization. The internal and external conditions of this process are shortly described, but 
the attention is focus on internal resources. The role of product innovations (own brand products 
and new retail form) in differentiating retailer offer has been indicated as well as the role of tech-
nological innovations in coordinating its activities dispersed on global market. The next steps that 
should be taken by global retailers in the future has also been specified.  
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SZANSE I ZAGROśENIA JAKO ŚCI śYCIA  
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 
 
 
Streszczenie 

Jednym z celów społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój opiera się na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych, jest ułatwianie warunków Ŝycia społecznego prowadzące do 
poprawy i wzrostu jakości Ŝycia. Wpływ na jakość Ŝycia postrzegany jest dychotomicznie  
w kategorii szans i zagroŜeń. Celem artykułu jest ukazanie szans i zagroŜeń jakości Ŝycia w kon-
tekście wpływu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na tle obszarów ich najintensyw-
niejszych zastosowań.  

Słowa kluczowe: jakość Ŝycia, społeczeństwo informacyjne, szanse, zagroŜenia 

Wprowadzenie 

Technologie informacyjno-komunikacyjne ICT (ang. Information & Com-
munication Technologies) określają typ współczesnego społeczeństwa. Wraz  
z upowszechnieniem rośnie ich wpływ na zmiany w niemal wszystkich sferach 
aktywności i działalności człowieka oraz Ŝycia społecznego. Integracja i konwer-
gencja technologii komputerowych, telekomunikacyjnych i medialnych, (która 
dokonała się pod koniec ubiegłego wieku) zmienia oblicze rynku gospodarcze-
go, pracy i handlu. Jednocześnie kształtuje nowe wzorce zachowań i stylu Ŝy-
cia, obejmującego m.in. nawyki, wartości, motywy działań, upodobania oraz 
sposoby doświadczania rzeczywistości. Pod względem wykorzystania nowo-
czesnych technologii przodują kraje, które pierwsze weszły na ścieŜkę rozwoju 
opartą na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

                                                 
1 h.swieboda@aon.edu.pl. 
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zgodnie z załoŜeniem, Ŝe postęp technologiczny jest głównym czynnikiem 
wzrostu innowacji, produktywności, wydajności i jakości Ŝycia. Współczesna 
infrastruktura informacyjna stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania pań-
stwa jako formy organizacji społeczeństwa i gospodarki i jest głównym instru-
mentem realizacji obywatelskiego prawa do informacji.  

W rozwoju społeczeństwa informacyjnego zakłada się jego pozytywny 
wpływ i upatruje się waŜną rolę w ograniczaniu negatywnych wpływów gospo-
darki na środowisko. Jednym z postulatów rozwojowych społeczeństwa infor-
macyjnego jest przejście z gospodarki energochłonnej na model gospodarki 
opartej na wiedzy. Zastosowane technologie, dzięki zmniejszeniu negatywnego 
wpływu na środowisko, mają warunkować poziom jakości Ŝycia teraz i w przy-
szłości2. Zachodzące zmiany mają jednakŜe dychotomiczny charakter, oprócz 
stwarzania szans rozwoju powodują bowiem uczucie zagroŜenia czy zmniejsze-
nia poczucia bezpieczeństwa3. 

Obszary zastosowań ICT w kontekście jakości Ŝycia 

Przeprowadzone w krajach gospodarczo rozwiniętych analizy tendencji 
rozwoju technologicznego wskazują na strategiczne znaczenie tych technologii, 
które mają charakter interdyscyplinarny oraz przyczyniają się do trwałego, 
zrównowaŜonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Zaletą sektora ICT są 
silne powiązania z innymi sektorami gospodarczymi, które generują dodatkowe 
korzyści. Warunkują w znacznym stopniu poziom jakości Ŝycia społeczeństwa 
(w ujęciu ekonomicznym, społecznym)4. 

WyróŜnienie sektorów działalności, w których zastosowanie ICT w znacz-
nym stopniu wpływa na jakość Ŝycia, wynika z wykorzystania systemowej kon-
cepcji potrzeb5. Jakość Ŝycia w koncepcji ujęto jako stopień ich zaspokojenia, 
uzupełniając o potrzeby związane z sektorem informacyjnym, jak np. potrzeba 
szybkiego dostępu do baz danych i aktualnej informacji, potrzeba dostępu do 
wiedzy ogólnej i specjalistycznych baz wiedzy (e-edukacja), potrzeba komuni-
kowania „bez granic”, potrzeba aktywnego uczestnictwa w globalnej społecz-

                                                 
2 H. Świeboda, P. Sienkiewicz, Jakość Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym, w: Ku przyszło-

ści, red. M. Rzadkowolska, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 343. 
3 H. Świeboda, P. Sienkiewicz, Modele ewaluacji jakości Ŝycia w badaniach systemowych,  

w: Badania operacyjne i systemowe, red. J.W. Owsiński, Z. Nahorski, T. Szapiro, Wyd. IBS 
PAN, Warszawa 2008, s. 191. 

4 Zob. Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości Ŝycia, red. H. Świeboda, P. Sienkie-
wicz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009. 

5 H. Świeboda, Bezpieczeństwo informacyjne dla bezpieczeństwa narodowego, Zeszyty Na-
ukowe AON nr 3(68), 2007. 
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ności internetu, potrzeba aktywności zawodowej (e-praca), potrzeby ludyczne – 
korzystanie z gier komputerowych, wirtualnej rzeczywistości. Ich wpływ na 
jakość Ŝycia moŜe być bezpośredni i pośredni, a jednocześnie uwzględniać stan 
emocjonalny człowieka. Wpływ bezpośredni wiąŜe się głównie z moŜliwością 
dostępu do informacji ogólnej i specjalistycznej oraz moŜliwością komuniko-
wania się i uczestnictwa w społeczności internetowej. Wpływ pośredni to od-
działywanie ITC na jakość Ŝycia przez róŜne obszary działalności człowieka. 
Wobec wzrastającej liczby zagroŜeń w sieci i płynących z sieci (społecznych) 
waŜne jest poczucie bezpieczeństwa obywateli.  

 
 

Rys. 1. Obszary największego wpływu technologii ICT 

Źródło: opracowanie własne. 

Przykłady wpływu ICT na obszary aktywności ludzkiej zapewniające reali-
zację potrzeb, w kontekście wpływu na jakość Ŝycia, przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1  

Przykłady wpływu technologii na obszary aktywności ludzkiej w kontekście potrzeb  

Potrzeba/usługa Przykład 
Obszar społeczny 

Potrzeba dostępu do 
aktualnej informacji  

usługa www 

serwisy informacyjne www 
(strony gmin, miast, administra-
cji) a takŜe wydania internetowe 
gazet 

Potrzeba aktywności 
społecznej 

Nowe formy aktywności społecznej 
i obywatelskiej, ruchy na rzecz 

praw obywatelskich, feministyczne 
pokojowe, praw mniejszości 

serwisy społecznościowe Myspa-
ce, Facebook, Bebo; Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka 
http://www.hfhr.pl; Amnesty 
International http://www.am 
nesty.org.pl  

Potrzeba zrzeszania 
się (tworzenia spo-
łeczności medialnej  
o wspólnych zaintere-
sowaniach) 

Według Maslowa 
potrzeba przyjaźni, 
miłość, szacunku 
innych i radość  

z własnych osiągnięć 
aspiracji, samorealiza-

cja i sprawy ducho-
wości 

fora  
internetowe 

jednoczy poparcie dla pewnych 
idei (np. feminizmu czy ochrony 
środowiska) bez struktury hierar-
chicznej  
http://www.greenpeace.org  

Potrzeba poczucia 
wspólnoty i przyna-
leŜności grupowej 

grupy  
dyskusyjne 

http://www.grupy.egospodarka.pl 
http://www.dyskusyjne.org/ 
www.grupy.tgory.pl  

Potrzeba prezentacji 
indywidualnej, eks-
presja własnej indy-
widualności. 
Potrzeba potwierdze-
nia własnej wartości 

Usenet 

strona YouTube „Broadcast 
Yourself" (ang. „Niech inni cię 
zobaczą”, a w dosłownym tłuma-
czeniu – „PokaŜ siebie”) 

Obszar polityki 
Rozwój demokracji bezpośred-
niej 
Zmniejszenie kosztów admini-
stracyjnych 
Elektroniczna ewidencja danych 
urzędowych wszelkiego typu 
Informatyzacja ksiąg wieczys-
tych 
MoŜliwość rejestracji pojazdu  

moŜliwość głosowania 
przez internet;  

e-urzędy wszystkich szcze-
bli 

do 1 maja 2008 roku urzędy 
administracji publicznej musiały 
umoŜliwi ć obywatelom wnosze-
nie podań i innych dokumentów 

w postaci elektronicznej 

Praca 
Potrzeba aktywności zawodo-
wej (e-praca), aktywizacja osób 
niepełnosprawnych i kobiet 
(lub innych osób) wychowują-
cych małe dzieci 

moŜliwość pracy na odle-
głość, w róŜnym czasie,  
w niepełnym wymiarze 

godzin 

firma Simens Nixdorf; 9% firm 
w Polsce stosuje telepracę; 
Urząd  Marszałkowski w Lubli-
nie, IBM, Nestlé Polska 

Obszar bezpieczeństwa 

Systemy kontrolujące 
(monitorujące)  

kontrola pracy samolotu, samochodu, 
pociągu, ruchu lotniczego, ruchu na auto-
stradach, a takŜe ruchu ulicznego, monito-
ring przemysłowy, systemy do zarządzania 

produkcją, monitoring lasów, tuneli 

systemy Scada, kamery 
monitorujące, urządze-
nia medyczne monito-

rujące, inteligentne 
domy 
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Globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeń-
stwa GEMS Obecnie 
Copernikus – monitoro-
wanie Ziemi. W ramach 
monitoringu rozwijane są 
równieŜ: Europejski 
System Obserwacji Mor-
skiej, Globalna Sieć Sys-
temów Obserwacji Ziemi 
GEOSS, Wspólny System 
Informacji o Środowisku 
SEIS 

program koordynujący operacyjny global-
ny monitoring środowiska przy pomocy 
sztucznych satelitów i wszelkich danych 

zbieranych na powierzchni Ziemi; program 
ma dostarczać informacji o powierzchni 
Ziemi dla zachowania zrównowaŜonego 
rozwoju środowiska; uzyskane dane są 

przydatne w wielu dziedzinach gospodarki, 
przyczyniając się do ich rozwoju, jak 

równieŜ spełniają rolę w ostrzeganiu przed 
niebezpieczeństwami, w tym równieŜ 

katastrof naturalnych oraz będą wykorzy-
stane w celu zagwarantowania bezpieczeń-

stwa w aspekcie militarnym 

http://gmes.cbk.waw.pl/ 

Obszar edukacji 

Potrzeba dostępu do 
zasobów informacyjnych  
i wiedzy 

moŜliwość przeglądania katalo-
gów, przesyłania plików, wymia-

ny informacji 

catalog.loc.gov, biblioteka 
Kongresu Stanów Zjednoczo-
nych licząca ponad 130 mln 
dokumentów, www.bn.gov.pl 
Biblioteka Narodowa i jej bazy  

Popularyzacja wiedzy społeczne bazy wiedzy http://bazy.opi.org.pl/ 

Teleedukacja, szkolenia  
nauczanie niezaleŜne od miejsca i 

czasu 

uniwersytety wirtualne ,np. PW, 
Instytut Edukacji Interaktywnej 
www.estakada.pl/ 

Potrzeba szkoleń dosko-
nalących, pomagających 
w przekwalifikowaniu lub 
zdobyciu nowych kompe-
tencji  

podnoszenie kwalifikacji, kompe-
tencji 

Edu.pracuj.pl, www.puw.edu.pl  
www.ekademia.pl  

Obszar medycyny i opieki zdrowotnej 
Potrzeby sprawnego, szybkiego 
diagnozowania pacjenta bez 
konieczności zatrzymywania go 
w placówce medycznej; szybka 
i nieinwazyjna telediagnostyka; 
rejestracja i rezerwacja online; 
e-prescribing; profilaktyka  

dostęp do wysokiej klasy 
lekarzy specjalistów dzięki 
internetowi; EKG na odle-
głość; elektroniczne przepi-
sywanie leków i przesyłanie 
recept; strony internetowe 

poświęcone zdrowiu i opiece 

Europejska Sieć Neurologiczna 
(European Neurological Ne-
twork, ENN), e-prescribing – 

usługi dostępne w USA, 
http://www.resmedica.pl, 
www.choroby.senior.pl, 

www.zdrowo.pl 
Obszar nauki 

MoŜliwości modelowania 
procesów wymagających 
ogromnej mocy obliczeniowej 

prognozowanie  
pogody z uwzględnie-

niem np. tornad 

projekt „FLIERT” – komputerowe 
analizy oporów powietrza i aerodyna-
miki samolotów bazujące na wynikach 
badań prowadzonych w European 
Transonic Wind Tunnel (tunel aerody-
namiczny) w Kolonii; TASK moc 
obliczeniowa superkomputera +Galera 
+ i projekty, w których będzie on 
wykorzystywany, wpłyną bezpośred-
nio na nasze codzienne Ŝycie – od 
medycyny i nowych sposobów lecze-
nia raka do zwiększenia bezpieczeń-
stwa lotów 



Halina Świeboda 212

Biologia i biocybernetyka 
komputerowa biologia popula-
cyjna. 

dostęp do biologicz-
nych baz danych  

symulacje na poziomie makroskopo-
wym: ekologia, przepływ substancji  
i energii w przyrodzie; symulacje na 
poziomie molekularnym, w genetyce  
i biologii molekularnej 

Uniwersalizacja środków  
i treści przekazu informacji –
powszechność 

informacje przekazy-
wane są na gorąco w 

wielu językach 

wiele stron internetowych jest wielo-
językowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Szanse i zagroŜenia jakości Ŝycia 

Prezentowane przykłady moŜna zaliczyć do kategorii szans. NaleŜy dodać, 
Ŝe zjawiska towarzyszące technologiom wiąŜą się ze wzrostem miejsc pracy  
w sektorze informacyjnym i telekomunikacyjnym oraz w tych branŜach, w któ-
rych moŜna dokonać cyfryzacji części prac. Prognozowany jest wzrost zapo-
trzebowania na informatyków i zawody związane z wykorzystaniem ICT. Po-
szukiwani są ludzie z kwalifikacjami o profilu technicznym i umiejący korzy-
stać z nowych technologii. Problemy te wpisują się w obszar zagadnień bezro-
bocia i zatrudnienia. Wpływ ICT ma niestety równieŜ ujemne strony. JuŜ obec-
nie społeczeństwa odczuwają skutki niektórych zagroŜeń związanych z zasto-
sowaniami ICT. Przykładem jest np. bezrobocie strukturalne czy wykluczenie  
i marginalizacja niektórych grup społecznych. Powodem wykluczenia jest brak 
moŜliwości dostępu lub umiejętności związanych z zastosowaniami ICT. 
Wzrost zagroŜeń płynących z sieci czy pojawiających się w sieci moŜe równieŜ 
wpływać na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa, a tym samym i na jakość 
Ŝycia. Wcześniejsze ich zdiagnozowanie pozwoli na ich zminimalizowanie lub 
wyeliminowanie. W tabeli 2 zamieszczono najwaŜniejsze szanse i zagroŜenia. 

Tabela 2 

Jakość Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym: zagroŜenia i szanse 

ZagroŜenia Szanse 
Bliskie w czasie Odległe w czasie Bliskie w czasie Odległe w czasie 
zwiększenie 
bezrobocia 

dominacja techniki 
i technologii 

udostępnianie coraz 
więcej usług admini-
stracji 

wykształcenie się 
demokracji 
bezpośredniej 

wzrost zagroŜeń  
w cyberprzestrzeni: 
przestępstw pospoli-
tych, nowych form 
infoterroryzmu i cy-
berterroryzmu, za-
groŜenie cyberwojną 

wzrost poczucia 
zagroŜenia, aliena-
cja i dehumaniza-
cja, choroby psy-
chiczne wynikające 
z uzaleŜnienia 

większe moŜliwości 
zatrudnienia w sektorze 
informacyjnym i tele-
komunikacyjnym 

dynamiczny rozwój  
e-pracy w róŜnych 
dziedzinach aktywno-
ści, elastyczność 
czasu pracy, niezaleŜ-
ność od miejsca 

brak ochrony 
związków 

likwidacja związ-
ków zawodowych, 

poprawa bezpieczeń-
stwa, interwencje w 

uaktywnienie rynków 
lokalnych i lokalnych 
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zawodowych rozpad więzi ro-
dzinnych i społecz-
nych 

spornych sprawach społeczności, równo-
mierne rozmieszcze-
nie ludności 

marginalizacja grup 
zawodowych i spo-
łecznych 

brak solidaryzmu 
społecznego i brak 
współczucia 

więcej usług medycz-
nych, wzrost opieki nad 
ludźmi starszymi 

lepsza (sprawniejsza  
i dostępniejsza) opie-
ka medyczna 

rozwarstwienie 
społeczne 

wykorzystanie 
danych o stanie 
zdrowia do celów 
pozamedycznych 

swobodna komunikacja 
społeczna za pomocą 
telefonów i komunika-
torów internetowych 

wzrost liczby kontak-
tów, poprawa środo-
wiska i jakości Ŝycia 

zalew 
niewiarygodnymi 
informacjami 

anti-information 
deficiency syndro-
me (AIDS), nowe 
choroby cywiliza-
cyjne 

szansa na naukę, 
wspomaganie edukacji, 
wymóg uczenia się 
przez całe Ŝycie 

dłuŜej aktywne 
społeczeństwo 

zmniejszenie pry-
watności przez 
zwiększoną i ła-
twiejszą kontrolę 

brak struktury dnia dostęp do rynku pracy 
na całym świecie 

wzrost zatrudnienia 

moŜliwość wystą-
pienia konfliktów 
społecznych na tle 
automatyzacji 
i robotyzacji 

dehumanizacja 
słuŜby zdrowia 

kreowanie narodowego 
wizerunku, tradycji, 
zwyczajów 

popularyzowanie 
rodzimej kultury, 
miejsc turystycznych, 
piętnowanie nieetycz-
nych postaw, propa-
gowanie kultury 
„wysokiej” 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Aspekty wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych w obsza-
rach edukacji, pracy, administracji publicznej, ekonomii, szerokiego uczestnic-
twa w kulturze pozwalają na postawienie tezy o ich pozytywnym wpływie na 
poziom jakości Ŝycia, albowiem zmniejszają barierę odległości czasu i miejsca. 
UmoŜliwiają one teŜ poprawę zdolności lokacyjnych przedsiębiorstw oraz 
zwiększają tempo innowacji. Powodują, Ŝe rynek pracy i edukacji stają się do-
stępne dla wykluczonych, marginalizowanych, niepełnosprawnych, pod warun-
kiem podjęcia działań inkluzywnych wobec tych grup. W przyszłości mogą 
stanowić waŜne narzędzie w opiece nad ludźmi starszymi.  

Jakość Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym uzaleŜniona jest od stopnia 
zaspokojenia potrzeb informacyjnych – aktualnych i przewidywanych. Nieza-
dowalający stopień zaspokojenia tych potrzeb moŜe prowadzić do stanów de-
prywacji i niezrealizowanych pragnień, poczucia nienadąŜania za nowoczesno-
ścią. MoŜe takŜe przynieść zakłócenia w rozwoju społecznym, w pełnieniu 
funkcji kierowniczych (decyzyjnych) i innych ról społecznych. Ogromna presja 
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konkurencyjności i szybkie tempo Ŝycia spowodowane powszechną globaliza-
cją mają bardzo negatywny wpływ na jakość Ŝycia wielu grup zawodowych. 
Coraz większe wymagania pracodawców powodują dysharmonię między Ŝy-
ciem zawodowym a osobistym pracowników. Nie wiadomo wciąŜ, jakiej funk-
cji nabiorą np. nowe typy społeczności, jak choćby społeczność Facebooka 
(licząca w połowie 2012 roku juŜ przeszło 900 mln osób) czy społeczności in-
nych sieci. Prognozy zapowiadają, Ŝe będzie rosło znaczenie nowych technolo-
gii, rozwijających cyfrowy charakter współczesnego świata, ze wszystkimi po-
chodnymi m.in. dla systemu ochrony zdrowia i Ŝycia codziennego, a przede 
wszystkim dla powstania nowych zasad ekonomicznych, jakimi stają się: 
współpraca, otwartość, dzielenie się, integracja, współzaleŜność6. 

Pojęcie jakości Ŝycia (QofL) jest odzwierciedleniem ogólnego dobrobytu 
jednostek i społeczeństw. Termin ten jest uŜywany w wielu kontekstach, w tym 
w dziedzinie międzynarodowego rozwoju, zdrowia i polityki. ChociaŜ jakość 
Ŝycia (QofL) od dawna stanowi jawny (lub niejawny) cel polityki państwa, ani 
odpowiednia definicja, ani metody i modele pomiaru nie są w pełni zadawalają-
ce. Odzwierciedlają w jakimś stopniu pewien obszar aktywności ludzkiej. RóŜ-
norodne obiektywne i subiektywne wskaźniki w zakresie dyscyplin (rozwaŜa-
nych w analizach i badaniach), pojawianie się badań subiektywnego samopo-
czucia oraz psychologii szczęścia spowodowały zainteresowanie i próbę nowe-
go ujęcia jakości Ŝycia.  
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OPPORTUNITIES AND THREATS OF THE QUALITY  
OF LIFE IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
Summary 

 
One of the goals of the emerging information society, which is based on the development of 

ICT, is to facilitate the social conditions leading to improved quality of life and growth. The 
impact on the quality of life is perceived dichotomously in the categories of opportunities and 
threads. The objective of the paper is indicating opportunities and threads to the quality of life in 
the context of the influence of ICT in the areas of their most intensive use. 
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ROLA PERSPEKTYWY CZASOWEJ W ZADŁU śENIU 
GOSPODARSTW DOMOWYCH. UJĘCIE BEHAWIORALNE 
 
 
 
Streszczenie 

Artykuł dotyczy problematyki zadłuŜania gospodarstw domowych oraz relacji między dłu-
giem a perspektywą temporalną. Autorzy dyskutują na temat definicji zadłuŜenia, wprowadzając 
następnie jego typologię, klasyfikację dłuŜników oraz z perspektywy interdyscyplinarnej omawia-
ją najwaŜniejsze czynniki wpływające na powstawanie zadłuŜenia w gospodarstwach domowych. 
Analizie poddają relacje między subiektywnym postrzeganiem czasu przez człowieka a powiąza-
niom z powstawaniem zadłuŜenia. 

Słowa kluczowe: zadłuŜenie, gospodarstwa domowe, finanse behawioralne, perspektywa czasowa 

Wprowadzenie 

Celem opracowania jest analiza perspektywy czasowej w zadłuŜeniu go-
spodarstw domowych. Z uwagi na interdyscyplinarność badanego zjawiska 
przedstawiono perspektywę behawioralną. Autorzy ukazują zadłuŜenie jako 
jedną z decyzji finansowych, które, obok decyzji oszczędnościowych, inwesty-
cyjnych, konsumpcyjnych, w coraz większym stopniu podejmowane są przez 
gospodarstwa domowe. W oparciu o wyniki wielu badań dokonano analizy 
omówienia istoty zadłuŜenia, w tym pojęcia, klasyfikacji, zarówno z punktu 
widzenia ekonomicznego, jak i psychologicznego. Szczególną uwagę poświę-
cono postrzeganiu przez członków gospodarstw domowych upływu czasu oraz 
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jego znaczenia w kontekście zadłuŜenia. Analizując róŜnice indywidualne mię-
dzy osobami zadłuŜonymi ujęto znaczenie przyjętej perspektywy czasowej, jak 
teŜ wagi orientacji temporalnej w zadłuŜeniu na tle pozostałych decyzji finan-
sowych. Problematyka ta ujmowana jest z perspektywy gospodarstwa domowe-
go oraz pojedynczego konsumenta (członka gospodarstwa domowego) funkcjo-
nującego na rynku dóbr i usług. W duŜej mierze badania mają charakter eksplo-
racyjny i są próbą ukazania wielu zmiennych wpływających na zachowania 
ekonomiczne związane z zadłuŜeniem.  

Istota zadłuŜenia u ujęciu ekonomicznym (finansowym) i psychologicznym 

W funkcjonowaniu gospodarstw domowych zadłuŜenie to naturalny etap  
w ich rozwoju, który jest wynikiem zaciągania zobowiązań, w tym kredytów  
i poŜyczek. ZadłuŜenie to normalne zachowanie członków gospodarstw domo-
wych i na pewnym etapie Ŝycia jest nieuniknione. To forma pozyskania środ-
ków, zwłaszcza we wczesnych okresach cyklu Ŝycia gospodarstwa domowego, 
w którym zapotrzebowanie na środki finansowe jest największe. JednakŜe  
z róŜnych powodów poziom zadłuŜenia gospodarstwa moŜe stać się niemoŜliwy 
do spłaty i problemem staje się wtedy nadmierne zadłuŜenie.  

Psychologowie (Lea, Webley, Levine) badając zadłuŜenie członków gospo-
darstw domowych, rozgraniczają posiadanie kredytu, który jest rozumiany jako 
umowa odroczenia płatności między dwiema stronami, długu (co oznacza pro-
blem ze spłatą wymagalnego juŜ teraz zobowiązania, którego poŜyczkobiorca 
nie moŜe lub nie chce spełnić) oraz problemowego zadłuŜania (kiedy nie ma 
perspektyw na spłatę) 3. Dług jest zatem przez psychologów rozumiany zamien-
nie z pojęciem zadłuŜenie.  

Przyglądając się jednak samej metodologii badań moŜna zauwaŜyć pewną 
niespójność, niekiedy bowiem traktuje się dług jako niespłaconą w terminie 
płatność, innym razem zaś jako fakt posiadania karty kredytowej i niespłacenie 
całości jej salda w danym miesiącu (choć natychmiastowa spłata całego salda 
nie jest wymagana). Ponadto niewielu badaczy dokonuje szczegółowego roz-
róŜnienia na typy długów (kredytów), np. gotówkowy, ratalny, hipoteczny, kar-
tę kredytową, linię odnawialną w koncie, w pewnym sensie traktując je jako 
przejawy tego samego zjawiska zadłuŜenia, choć róŜnie rozumiejąc moment 
jego powstania. To metodologiczne zamieszanie sprawia, Ŝe analizując dane, 
                                                 

3 S. Lea, P. Webley, R.M. Levine, The economic psychology of consumer debt, „Journal of 
Economic Psychology” 1993, Vol. 14, s. 85–119; S. Lea, P. Webley, C.M.Walker, Psychological 
factors in consumer debt: money management, time horizons and consumer behavior, „Journal of 
Economic Psychology” 1995, Vol. 16, s. 681–701. 
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trudno jednoznacznie powiedzieć, czy zajmujemy się zadłuŜeniem, czy nad-
miernym zadłuŜeniem, czy teŜ moŜe badamy fakt posiadania kredytów, a moŜe 
badamy osoby, które posiadają opóźnienia w spłacie kredytów gotówkowych.  
Z punktu widzenia ekonomiki gospodarstw domowych posiadanie długu jest 
toŜsame z zaciąganiem kredytu i jest zobowiązaniem wobec wierzyciela, które 
moŜe mieć róŜne formy, np. pienięŜną, rzeczową lub mieszaną4.  

W badaniach psychologicznych niewiele jeszcze miejsca poświęcono za-
dłuŜeniu wobec instytucji masowych, jak np. wspólnoty mieszkaniowe czy 
firmy telekomunikacyjne. JednakŜe mimo braku jednoznacznego rozgraniczenia 
wśród badaczy poziomów i typów zadłuŜenia, a co więcej wypracowania jedno-
litego modelu rozumienia zjawiska zadłuŜenia, w większości przypadków dług 
traktowany jest jako niespłacone zobowiązanie o charakterze finansowym lub 
po prostu posiadane przez osobę kredyty w róŜnorakich formach. Przyglądając 
się jednak, w jaki sposób sami konsumenci postrzegają dług, Lunt i Livingstone  
udowodnili, Ŝe niektórzy z nich spostrzegali juŜ sam kredyt jako formę długu5. 
Podobnie Viaud i inni, badając pola skojarzeniowe dla słów „kredyt” i „dług”, 
zauwaŜyli, Ŝe słowo „kredyt” było kojarzone z zakupami domu lub samochodu, 
ale juŜ w kontekście zakupów typowo konsumpcyjnych kojarzone było ze sło-
wem „dług”6. Badacze ci przyjrzeli się równieŜ schematowi poznawczemu sło-
wa „konsumpcja” i „wydawanie” i dostrzegli, Ŝe ludzie łączą te słowa z poję-
ciami „kredytu” i „długu”. Oznacza to więc, Ŝe konsumpcja jest w perspektywie 
badanych konsumentów toŜsama z kredytem.  

Na pojęcie zadłuŜenia moŜna spojrzeć zarówno wąsko, kojarząc je wyłącz-
nie z zaciąganiem kredytów w instytucjach finansowych, jak i szeroko, gdzie 
pod uwagę bierze się równieŜ (oprócz zadłuŜenia w bankach i innych instytu-
cjach parabankowych) zadłuŜenie w instytucjach pozabankowych, w tym insty-
tucjach masowych7. W artykule przyjęto szerszą perspektywę pojęcia zadłuŜe-

                                                 
4 C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2009, s. 172–176. 
5 P. Webley, E.K. Nyhus, Life-cycle and dispositional routes into problem debt, „British Jour-

nal of Psychology” 2001, Vol. 92, s. 423–446. 
6 J. Viaud, Ch. Roland-Lévy, A positional and representational analysis of consumption. 

Households when facing debt and credit, „Journal of Economic Psychology” 2000, Vol. 21,  
s. 411–432. 

7 Usługi masowe moŜna zaliczyć do usług komunalnych, rozumianych przez Szewczuka jako 
zbiór wszystkich usług dostarczonych na rzecz społeczności lokalnej. Są to usługi o charakterze 
materialnym z zakresu sfery uŜyteczności publicznej, w skład których wchodzą: usługi komuni-
kacji miejskiej, usługi wodociągowo-kanalizacyjne, dostawa energii cieplnej dla ludności, 
oczyszczanie ulic i placów oraz usuwanie nieczystości z nieruchomości, urządzanie i utrzymywa-
nie zieleni miejskiej, gazyfikacja bezprzewodowa, utrzymywanie ulic i placów miejskich, wyna-
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nia. Mówiąc o zadłuŜeniu, w istocie mowa o zjawisku wielopłaszczyznowym  
i wielowymiarowym. Według Lei, Webley’a i Levine’a, konsument (jako czło-
nek gospodarstwa domowego), dłuŜnik moŜe znajdować się na róŜnych pozio-
mach zadłuŜenia8: 
1. Konsument bez zadłuŜenia, który nie posiada Ŝadnych opóźnień w spłacie 

zobowiązań, spłaca wszystko terminowo, czyli konsument idealny. 
2. Konsument ze średnim zadłuŜeniem, który spóźnia się ze spłatą róŜnych 

zobowiązań, choć dzieje się to rzadko, raczej spowodowane jest czynnikami 
sytuacyjnymi i w końcu reguluje swoje zobowiązania.  

3. Konsument z powaŜnym zadłuŜeniem, który jest juŜ w trakcie procesu win-
dykacji lub rozprawy sądowej w sprawie odzyskania pieniędzy przez  wie-
rzyciela. 
Z tym podziałem moŜna polemizować, zwłaszcza z punktem pierwszym. 

Jeśli konsument jest bez zadłuŜenia, to nie moŜe „spłacać wszystkiego termi-
nowo”, w zasadzie to w ogóle nie moŜe spłacać, bo nie ma zadłuŜenia. Albo 
posiada zadłuŜenie, albo nie, niezaleŜnie, czy reguluje je terminowo, czy  
z opóźnieniami. Przyjęta typologizacja, choć ciekawa, skłania do dyskusji. 
MoŜna mieć zastrzeŜenia do pojęć: konsument ze średnim lub duŜym zadłuŜe-
niem. Są członkowie gospodarstw domowych mający duŜe (wielomilionowe, 
wielomiliardowe) zadłuŜenie, które regulują bez Ŝadnych opóźnień, są teŜ tacy, 
którzy mają niewielkie kwotowo zadłuŜenie i nie regulują go o czasie. UwaŜa 
się, Ŝe nie ma bezpośredniej korelacji między wielkością długu a regularnością 
spłat. Potwierdzeniem tego stwierdzenia są badania wykonane w Polsce przez 
współautorkę artykułu, z których wynika, Ŝe dłuŜnicy mający zadłuŜenie z tytu-
łu kredytów hipotecznych (opiewających na stosunkowo wysokie kwoty) spła-
cają je regularnie i przez czasami dziesiątki lat, w odróŜnieniu od kredytów 
konsumpcyjnych, ratalnych (na znacznie niŜsze kwoty), przy których widoczny 
jest problem ze spłaceniem naleŜności z tytułu zaciągniętego kredytu. PowyŜsza 
polemika ma słuŜyć jako głos w dyskusji i połączenie spojrzenia ekonomi-
sty/finansisty ze spojrzeniem psychologów. RóŜne postrzeganie specjalistów  
z róŜnych dziedzin na to samo zjawisko, w tym wypadu zadłuŜenia, powala 
szerzej ująć badany problem, choć czasem jest to polemiczne. 

                                                                                                                        
jem lokali mieszkalnych i uŜytkowych, usługi pogrzebowe i cmentarne. Za: A. Szewczuk, Usługi 
komunalne, w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekonomika usług, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 480.  

8 S. Lea, P. Webley, R.M. Levine, The economic psychology…, s. 85–119; S. Lea, P. Webley, 
C.M Walker, Psychological factors…, s. 681–701. 
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Dopełnieniem powyŜszej dyskusji jest spojrzenie Webley’a i Nyhus dzielą-
cych dłuŜników na pięć typów, począwszy od „idealnego”, który  reguluje zo-
bowiązania w terminie i bez opóźnień, przez kolejne stadia narastających kłopo-
tów z zadłuŜeniem (czyli zwiększające się opóźnienia), aŜ do etapu całkowitej 
niezdolności spłaty swoich wszystkich zobowiązań i osiągnięcia etapu „bankru-
ta” 9. PowyŜsza klasyfikacja wynika z badań zagranicznych. W świetle badań 
polskich przeprowadzonych przez współautorkę artykułu, moŜna dokonać po-
działu dłuŜników na sześć kategorii, a dokładnie na dwie główne grupy: gospo-
darstwa domowe „zdrowe” i gospodarstwa domowe „chore”, które dzielą się na 
kilka pomniejszych. Gospodarstwa domowe „zdrowe” dzielą się na asekuran-
tów (spłacających zadłuŜenie z wyprzedzeniem) i bezpiecznych (spłacających 
zgodnie z harmonogramem spłat). Wśród gospodarstw domowych „chorych” 
moŜna wyszczególnić zapominalskich (spłacających zadłuŜenie z drobnymi 
opóźnieniami; do miesiąca, maksymalnie dwóch), pretendujących do niewypła-
calności (regulujący zobowiązania z opóźnieniami ponad 2–3 rat, miesięcy), 
bankrutów (którzy zaprzestali spłat wszelkich zobowiązań) i walczących z bie-
dą (wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne)10. 

Czynniki wpływaj ące na zadłuŜenie gospodarstw domowych 

ZadłuŜenie gospodarstw domowych jest efektem wpływu wielu czynników. 
Jest to zjawisko wielowymiarowe i na jego powstawanie wpływają m.in. czyn-
niki demograficzne, sytuacyjne, ekonomiczne11, psychologiczne, choć niektórzy 
autorzy uwaŜają, Ŝe czynniki demograficzne mają dość ograniczony wpływ na 
powstawanie zadłuŜenia, a za najlepiej wyjaśniające uwaŜają psychologiczne, 
takie jak jak osobowość czy teŜ postawa wobec długu12.  

Z uwagi na szerokie spojrzenie na pojęcie zadłuŜenia (zaprezentowane  
w pierwszej części artykułu) ujmujące zadłuŜenie zarówno w instytucjach ban-
kowych, parabankowych i niebankowych, czynniki wpływające na zadłuŜenie 
gospodarstw domowych moŜna ukazać jako zaleŜne i niezaleŜne od gospodar-
stwa domowego. Te zaleŜne to celowe nieregulowanie płatności czy teŜ zapo-
minanie, zaś niezaleŜne to głównie wypadki losowe, sytuacje, na które człon-

                                                 
9 P. Webley, E.K. Nyhus, Life-cycle…, s. 423–446. 
10 Badania własne współautorki. 
11 B. Stone, R.V. Maury, Indicators of personal financial debt using a multi-disciplinary be-

havioral model, „Journal of Economic Psychology” 2006, Vol. 27, s. 543–556. 
12 L. Wang, W. Lu, N. Malhotra, Demographics, attitude, personality and credit card features 

correlate with credit card debt: A view from China, „Journal of Economic Psychology” 2011, 
Vol. 32, No. 1, s. 179–193. 
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kowie gospodarstw domowych nie mają wpływu. Autorzy sądzą, Ŝe klasyfika-
cja czynników niezaleŜnych jest dość kłopotliwa, gdyŜ zaliczając do nich sytu-
ację gospodarczą kraju, obniŜenie dochodów, rozwód, utratę pracy itp., moŜna 
sobie zadać pytanie, czy i na ile członkowie gospodarstw domowych na pod-
stawie wcześniejszych przesłanek są w stanie zabezpieczyć się przed taką ewen-
tualnością. Dla przykładu, jeśli od wielu miesięcy w mediach mowa o kryzysie 
finansowym, moŜliwościach utraty pracy przez wiele milionów Polaków,  
a jednocześnie zwiększa się liczba udzielanych kredytów, to na ile ten czynnik 
moŜna potraktować jako niezaleŜny od gospodarstwa domowego? W prasie 
brytyjskiej „Financial Times” z listopada 2011 roku zastanawiano się, czy Pola-
cy nie zauwaŜyli kryzysu13. 

Mając na uwadze przeróŜne klasyfikacje przytoczone powyŜej, w niniej-
szym artykule przyjęto za obowiązujące cztery kategorie czynników wpływają-
cych za zadłuŜenie gospodarstw domowych: ekonomiczne, społeczno- 
-demograficzno-edukacyjne, psychospołeczne i czynniki instytucjonalno- 
-prawne. Do czynników ekonomicznych mających wpływ na zadłuŜenie gospo-
darstw domowych naleŜą głównie: wielkość dochodów osiąganych przez go-
spodarstwa domowe, wysokość wydatków w budŜecie gospodarstwa, ceny  
i dostępność kredytów oraz poŜyczek, miejsce sprzedaŜy, polityka promocyjna 
itp. Dochód jest waŜnym czynnikiem, ale nie najwaŜniejszym, choć warunkuje 
przyznanie kredytu lub poŜyczki bankowej, jednak nie zawsze wpływa na ja-
kość portfela kredytowego. MoŜna posiadać wysokie dochody i być marnym 
kredytobiorcą (w sensie słabej spłacalności, braku regularności).  

Oprócz wysokości dochodu (który obok ceny kredytu wydaje się potocznie 
najwaŜniejszym czynnikiem) naleŜy zwrócić uwagę na szereg innych czynni-
ków, wśród których moŜna wymienić społeczno-demograficzno-edukacyjne,  
w tym liczbę osób w gospodarstwie domowym, a takŜe wiedzę (formalną i nie-
formalną), wykształcenie (ekonomiczne i pozaekonomiczne) itp. Wang, Lu  
i Malhotra uwaŜają, Ŝe im lepiej dłuŜnik jest wyedukowany i im wyŜszy posia-
da dochód, tym rzadziej korzysta z kredytu ratalnego14. Wydaje się to logiczne. 
Im większy dochód, tym mniejsza potrzeba kupna na raty, większe moŜliwości 
zakupu za gotówkę. Wśród czynników korelujących z zadłuŜeniem wymienia 
się równieŜ przynaleŜność do klasy społeczno-ekonomicznej, liczbę dzieci, 

                                                 
13 Optimistic Poles carry on spending, „Financial Times” 2011, No. 7, November. 
14 L. Wang, W. Lu, N. Malhotra, Demographics, attitude…, s. 179–193. 
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wiek, fazę rozwoju gospodarstwa domowego15 czy teŜ płeć (męŜczyźni częściej 
korzystają z kart kredytowych16). Wiedza finansowa i wykształcenie w znacz-
nym stopniu wpływają za zadłuŜenie gospodarstw domowych. Webley i Nyhus 
wskazują, Ŝe niski poziom umiejętności zarządzania pieniędzmi moŜe być pro-
gnostykiem przyszłych kłopotów finansowych17. Badacze uwaŜają ponadto, Ŝe 
wiedza i wykształcenie z zakresu finansów lub dziedzin pokrewnych zmniejsza-
ją szanse popadnięcia w długi, choć niektórzy autorzy (Wang, Lu, Malhotra)  
w swoich badaniach zauwaŜyli odmienną zaleŜność, gdyŜ okazało się, Ŝe im 
wyŜsze wyniki na skali wiedzy o finansach miała dana osoba, tym więcej miała 
długów18. Gospodarstwa domowe mogą dysponować wiedzą formalną i niefor-
malną. Formalna będzie efektem wykształcenia (o profilu ekonomicznym lub 
nieekonomicznym). Wiedza nieformalna jest zaś pozyskiwana z kursów, szko-
leń, prasy fachowej i tematycznych programów telewizyjnych. Poziom wiedzy 
finansowej jest równieŜ w pewien sposób związany z miejscem zamieszkania. 
Gospodarstwa domowe z małych miejscowości rzadziej korzystają z usług kre-
dytowych w bankach, częściej w instytucjach parabankowych i nie jest to wy-
nikiem braku dostępu, lecz często braku wiedzy o takich moŜliwościach.  

DuŜy wpływ na zadłuŜenie gospodarstw domowych mają równieŜ czynniki 
psychospołeczne. Wiele badań (m.in. Lea, Mewse, Wrapson) wskazuje na to, Ŝe 
grupy społeczne, w których osoby przebywają, oddziałują silnie na ich zacho-
wania rynkowe. W oparciu o dane dotyczące bankructwa konsumenckiego  
w Stanach Zjednoczonych udowodniono, Ŝe zadłuŜenie moŜe być spowodowa-
ne przez porównania społeczne wobec danej grupy odniesienia19. Badania te 
pokazały równieŜ, Ŝe osoby zadłuŜone bardzo często kupowały dane towary, 
aby pokazać przynaleŜność do wybranej grupy społecznej, kopiując niejako ich 
styl Ŝycia.  

Wśród róŜnic indywidualnych członków gospodarstw domowych wymienia 
się równieŜ stosunek do ryzyka. MoŜna wyróŜnić gospodarstwa domowe  
z awersją do ryzyka lub mające neutralne podejście do ryzyka, a takŜe odzna-
czające się skłonnością do ryzyka. Osoby z awersją do ryzyka często unikają 

                                                 
15 S. Lea, P. Webley, R.M. Levine, The economic psychology…, s. 85–119; J. Legge,  

A. Heynes, Beyond reasonable debt: a background report on the indebtedness of New Zealand 
families, „Social Policy Journal of New Zealand” 2009, Vol. 35, s. 27–42. 

16 L. Wang, W. Lu, N. Malhotra, Demographics, attitude…, s. 179–193. 
17 P. Webley, E.K. Nyhus, Life-cycle…, s. 423–446. 
18 L. Wang, W. Lu, N. Malhotra, Demographics, attitude…, s. 179–193. 
19 S. Lea, A. Mewse, W. Wrapson, The psychology of debt in poor households in Britain. Debt-

or World: Interdisciplinary perspectives on an indebted global society, Oxford University Press, 
2010. 
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kredytów, nie zadłuŜają się, zaś osoby skłonne do ryzyka są skłonne ponieść 
dodatkowe nakłady w celu podjęcia decyzji o wyŜszym ryzyku. Wang i in.20 
wskazali, Ŝe takie cechy, jak poszukiwanie wraŜeń oraz skłonność do ryzyka 
wpływają na częstotliwość korzystania z kredytu ratalnego, co potwierdzają 
częściowo równieŜ polskie badania Bajcar i Gąsiorowskiej21, które pokazały, Ŝe 
osoby z wysoką potrzebą stymulacji i poszukiwania przyjemności chętniej ko-
rzystają z poŜyczek.  

Za inne cechy osobowościowe istotne w kontekście powstawania zadłuŜe-
nia uwaŜa się m.in. niestabilność emocjonalną, duŜą ugodowość czy teŜ niską 
sumienność22. Z drugiej strony, stabilność emocjonalna i introwersja zwiększają 
tendencję do oszczędzania i redukcji poziomu zadłuŜenia. Na poziom zadłuŜenia 
ma równieŜ wpływ stosunek do Ŝycia, który moŜe być optymistyczny lub pe-
symistyczny, co przekłada się na własną ocenę kondycji finansowej, a takŜe 
subiektywną ocenę moŜliwości spłaty kredytu. Wielu badaczy wskazuje na 
silne powiązanie nadmiernego optymizmu wobec własnej przyszłości finanso-
wej ze wzrostem posiadanych długów. UwaŜa się, Ŝe osoby z bardziej optymi-
stycznymi oczekiwaniami wobec przyszłości będą poŜyczały większe sumy 
pieniędzy, a nazbyt optymistyczne oczekiwania finansowe dotyczące własnej 
przyszłości wpływają na wzrost długów w gospodarstwach domowych23.  
Z kolei Norvilitis i in., badając zadłuŜonych studentów, zaobserwowali, Ŝe 
przewidywali oni przyszłe zarobki nadmiernie optymistycznie w porównaniu ze 
studentami niezadłuŜonymi24. Podobne wyniki, w kontekście uŜywania karty 
kredytowej, zgromadzili, Yang i in. oraz Calem i Mester, którzy pokazali, Ŝe im 
większy jest nierealistyczny optymizm konsumenta wobec przewidywanego 
sposobu uŜywania karty kredytowej (konsument uwaŜa, Ŝe będzie spłacał saldo 
zadłuŜenia regularnie co miesiąc), tym mniej jest on wraŜliwy na koszty kredy-
tu, co w efekcie skutkuje tym, iŜ wybiera on droŜsze oferty kart25. Optymiści 

                                                 
20 L. Wang, W. Lu, N. Malhotra, Demographics, attitude…, s. 179–193. 
21 M. Goszczyńska, Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków, Scho-

lar, Warszawa 2010, s. 76. 
22 P. Webley, E.K. Nyhus, Life-cycle…, s. 423–446. 
23 S. Brown, G. Garino, K. Taylor, S. Price, Debt and financial expectations: An individual and 

household-level analysis, „Economic Inquiry” 2005, Vol. 43, s. 100–120. 
24 J.M. Norvilitis, M.M. Merwin, T.M. Osberg, P.V. Roehling, P. Young, M. Kamas, Persona-

lity factors, money attitudes, financial knowledge, and credit-card debt in college students, „Jour-
nal of Applied Social Psychology” 2006, Vol. 36, s. 1395–1413. 

25 S. Yang, L. Markoczy, M. Qi, Unrealistic optimism in consumer credit card adoption, 
„Journal of Economic Psychology” 2007, Vol. 28, s. 170–185. 
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będą więc mieli skłonność do przesadnej oceny własnej sytuacji finansowej, 
przez co mogą nie doszacować moŜliwości ewentualnej spłaty zadłuŜenia.  

W innych z kolei badaniach (Davies, Lea) wykazano, Ŝe wysokiemu po-
ziomowi zadłuŜenia odpowiada przychylna postawa wobec długu, a pozytywna 
postawa rodziny koreluje z zadłuŜeniem u dzieci26. Tokunaga ustalił, Ŝe osoby 
mające kłopoty ze spłatą kredytów postrzegały pieniądze jako źródło władzy  
i prestiŜu oraz doświadczały więcej lęku niŜ osoby niezadłuŜone27. Podobne 
badania przeprowadziły w Polsce Pakuła i Gąsiorowska, uzyskując nieco od-
mienne wyniki, okazało się bowiem, Ŝe osoby zadłuŜające się osiągały niskie 
wyniki w skali „władzy płynącej z posiadania pieniędzy”, jak teŜ skali „łapania 
okazji” (wykorzystywania okazji do zarobienia pieniędzy)28. ZadłuŜenie powią-
zane było ponadto z niskimi wynikami w skali „awersji wobec zobowiązań 
finansowych” (co sugeruje pozytywną postawę wobec poŜyczania pieniędzy). 
ZauwaŜono równieŜ, Ŝe osoby zaciągające kredyty i poŜyczki postrzegały pie-
niądz jako m.in. źródło napięcia, lęku, jak równieŜ preferowały go w formie 
bezgotówkowej. Inne z kolei badania (Norvilitis i in.) pokazały, Ŝe impulsyw-
ność oraz nieumiejętność odraczania gratyfikacji koreluje z wysokim zadłuŜe-
niem29. Tokunaga w swoich badaniach cech osobowościowych ustalił, Ŝe osoby 
mające kłopoty ze spłatą kredytów posiadają zewnętrzne poczucie umiejsco-
wienia kontroli oraz mniejsze poczucie skuteczności niŜ osoby niezadłuŜone30. 
Osoby zadłuŜone o wiele częściej wyjaśniały równieŜ swój stan przyczynami 
zewnętrznymi, takimi jak nieprzyjazny system lub polityka31. Z kolei Michel  
analizując strukturę rodzinną wśród m.in. Indian Ameryki Północnej, zwraca 
uwagę na to, Ŝe nieobecność ojca wiąŜe się z występowaniem u dzieci preferen-
cji do natychmiastowych nagród, co moŜe wiązać się ze zmniejszoną zdolnością 
do samokontroli, a tym samym prowadzić do podejmowania impulsywnych 
decyzji32.  

                                                 
26 E. Davies, S. Lea, Student attitudes to student debt, „Journal of Economic Psychology” 1995, 

Vol. 16, s. 663–679; C. Hayhoe, L. Leach., M. Allen, R. Edwards, Credit cards held by college 
students, „Journal of Financial  Counseling and Planning” 2005, Vol. 16, s. 1–10; H. Tokunaga, 
The use and abuse of consumer credit: Application of psychological  theory and research, „Jour-
nal of Economic Psychology” 1993, Vol. 14, s. 285–316. 

27 H. Tokunaga, The use and abuse…, s. 285–316. 
28 M. Goszczyńska, Transformacja ekonomiczna…, s. 82–83. 
29 J.M. Norvilitis, M.M. Merwin, T.M. Osberg, P.V. Roehling, P. Young, M. Kamas, Personal-

ity factors…, s. 1395–1413. 
30 H. Tokunaga, The use and abuse…, s. 285–316. 
31 J. Legge, A. Heynes, Beyond reasonable debt…, s. 35. 
32 P. Webley, E.K. Nyhus, Life-cycle…, s. 423–446. 
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Na poziom zadłuŜenia mają równieŜ wpływ czynniki instytucjonalno- 
-prawne, w tym polityka makroekonomiczna państwa, np. poziom rozwoju go-
spodarczego, zamoŜność społeczeństwa, działania państwa w zakresie rozwoju 
(np. mieszkalnictwa, refinansowania części kredytów mieszkaniowych itp.).  

Rola perspektywy czasowej w powstawaniu zadłuŜenia 

Niewątpliwie to, jak człowiek postrzega upływający czas, jest subiektywne 
i niepowtarzalne. W badaniach psychologicznych uznaje się, Ŝe orientacja tem-
poralna jest reprezentacją czasu i struktury czynności w umyśle osoby i wpływa 
na jej zachowanie33, a Zimbardo i Boyd wskazują na jej związek z wieloma 
zachowaniami człowieka, w tym z ekonomicznymi34. W badaniach z tego ob-
szaru przyjmuje się najczęściej trzy główne (choć nie jedyne) perspektywy: 
przeszłościową, teraźniejszościową i przyszłościową. Zimbardo i Boyd uwaŜa-
ją, Ŝe osoby z perspektywą przeszłościową są dość konserwatywne i zapobie-
gawcze oraz preferują zachowanie pieniędzy niŜ ich wydawanie. Wolą równieŜ 
oszczędzać same niŜ powierzać pieniądze innym instytucjom, są przy tym dość 
oszczędne w wydatkach oraz wybierają inwestycje z minimalnym poziomem 
ryzyka. Osoby o teraźniejszej, ale fatalistycznej perspektywie czasowej nie 
przywiązują duŜej wagi do pieniędzy, a w swych decyzjach finansowych opie-
rają się na innych, będąc zaleŜnymi od opinii ekspertów. Są to osoby, które nie 
kontrolują własnych pieniędzy, poniewaŜ nie mają poczucia, Ŝe wpływają one 
w jakikolwiek sposób na ich codzienne Ŝycie. Teraźniejsi hedoniści są z kolei 
osobami impulsywnymi oraz nastawionymi na natychmiastową konsumpcję. 
Nie mają przy tym umiejętności oszczędzania, gdyŜ skupiają się na dniu dzi-
siejszym, ciesząc się chwilą. Osoby z perspektywą przyszłościową odwrotnie: 
są nastawione na planowanie i przewidywanie przyszłości, i reprezentują raczej 
typ osób oszczędzających, inwestujących oraz planujących swoje wydatki. Do 
spostrzegania czasu przez człowieka w kontekście wydatków konsumpcyjnych 
nawiązuje równieŜ koncepcja cyklu Ŝycia, w której subiektywne spostrzeganie 
aktualnego momentu swojego Ŝycia (ile jeszcze jest przede mną, a ile juŜ za 
mną) będzie skutkowało odpowiednimi zachowaniami finansowymi (zaciągnię-
ciem kredytu, konsumpcją, oszczędzaniem). 

                                                 
33 B. Bajcar, C. Nosal, Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje, Wyd. Instytutu 

Psychologii PAN, Warszawa 2004, s. 50. 
34 J. Boyd, P. Zimbardo, Paradoks czasu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
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Wyniki badań wskazują na silną korelację krótkiego horyzontu czasowego  
z długiem35. DłuŜnicy są bowiem zorientowani na teraźniejszość, a odroczone 
nagrody tracą dla nich szybciej na wartości36.. Krótki horyzont oznacza, Ŝe oso-
ba planuje swoje zachowania w stosunkowo niewielkim przedziale czasowym 
(dzień, tydzień, miesiąc). Na związki przyszłościowej perspektywy czasowej  
z zadłuŜeniem zwraca uwagę Goszczyńska37. Przywołuje ona badania pokazu-
jące, Ŝe w kontekście planów konsumpcyjnych horyzont czasowy ludzi (okres, 
jaki ludzie przewidują, planując swoje zachowania) to przeciętnie 3–4 lata,  
a w kontekście innych dziedzin moŜe być krótszy niŜ rok. Osoby oszczędzające 
mają znacznie dłuŜszy horyzont czasowy od nieoszczędzających, posiadają 
mniej długów oraz z większą dokładnością planują swoje zachowania. NajdłuŜ-
szy horyzont czasowy miały osoby posiadające największe zasoby finansowe, 
ich horyzont wykraczał poza chwilę śmierci. Wood z kolei uwaŜa, Ŝe osoby 
pochodzące z niŜszych klas społecznych mają krótkie horyzonty czasowe oraz 
są bardziej skupione na teraźniejszości, poszukując natychmiastowej nagrody. 
Osoby z wyŜszych klas społecznych są zaś według tego autora bardziej racjo-
nalne, mają przyszłościową perspektywę czasową oraz dłuŜsze horyzonty cza-
sowe38. Z kolei brak zdolności do wyjścia poza chwilę teraźniejszą uwaŜa się za 
jedną z waŜniejszych przyczyn impulsywnego kupowania39.  

Obserwując wpływ emocji na skłonność do korzystania z karty kredytowej, 
Joireman i in. zaobserwowali, Ŝe konsumenci przewidujący wystąpienie pozy-
tywnych emocji w wypadku zakupu oraz negatywnych w przypadku rezygnacji, 
robili zakupy kartą kredytową40. Nie posługiwały się kartą osoby, które przewi-
dywały wystąpienie negatywnych emocji w wyniku zakupu i pozytywnych  
z powodu niekupienia. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe przewidywanie konsekwen-
cji własnego zachowania moŜe prowadzić do pojawienia się emocji negatyw-
nych lub pozytywnych, co będzie miało wpływ na skorzystanie z karty kredy-
towej. Wydaje się, Ŝe wystąpienie negatywnych emocji będzie powstrzymywało 

                                                 
35 P. Webley, E.K. Nyhus, Life-cycle…, s. 423–446. 
36 J. Joireman, J. Kees, D. Sprott, Concern with immediate consequences magnifies the impact 

of compulsive buying tendencies on college students' credit card debt, „Journal of Consumer 
Affair” 2010, Vol. 44, s. 155–178.  

37 M. Goszczyńska, Transformacja ekonomiczna…, s. 95. 
38 M. Wood, Socio-economic status, delay of gratification, and impulse buying, „Journal of 

Economic Psychology” 1998, Vol. 19, s. 295–320. 
39 G.Y. Nenkov, J.J. Inman, J. Hulland, Considering the future. The conceptualization and 

measurement of elaboration on potential outcomes, „Journal of Consumer Research” 2008, Vol. 
35, s. 126–141. 

40 J. Joireman, J. Kees, D. Sprott, Concern with immediate consequences…, s. 155–178. 
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przed dokonaniem zakupu na kredyt. Potwierdzają to Webley i Nyhus, przyta-
czając wyniki badań, w których samo rozwaŜanie rezultatów swoich zachowań 
było negatywnie skorelowane z impulsywnością i kupowaniem kompulsyw-
nym41. Oznacza to, Ŝe umiejętność wyobraŜenia sobie konsekwencji własnych 
działań powinno zwiększać samokontrolę oraz zmniejszać przez to zachowania 
impulsywne.  

Podsumowanie 

Według koncepcji perspektywy temporalnej nastawienie osoby na prze-
szłość, teraźniejszość bądź przyszłość jest waŜnym czynnikiem regulującym 
zachowanie dłuŜnika na rynku. KaŜdy z członków gospodarstwa domowego ma 
własny styl oceniania upływu czasu i przypisuje indywidualną wagę danemu 
interwałowi, co z kolei wpływa na jego zachowanie. Z badawczego punktu 
widzenia najwięcej kontrowersji budzą osoby z orientacją teraźniejszą, Ŝyjące 
„tu i teraz”, całkowicie skoncentrowane na aktualnych wydarzeniach, dąŜące do 
maksymalizacji przyjemności płynącej z chwili, działające często impulsywnie. 
ZadłuŜając się, zwracają bowiem niewielką uwagę na konsekwencje swoich 
zachowań i wydaje się, Ŝe jest to grupa najbardziej zagroŜona. Preferowanie 
czasu teraźniejszego i natychmiastowych nagród wiąŜe się równieŜ z brakiem 
umiejętności odraczania gratyfikacji, co potwierdza rosnąca liczba osób zadłu-
Ŝonych w rachunkach osobistych, kartach kredytowych. Wydaje się, Ŝe z psy-
chologicznego punktu widzenia waŜną cechą w radzeniu sobie z zadłuŜeniem 
jest zdolność do samokontroli oraz przewidywanie konsekwencji własnych 
zachowań, co wiąŜe się ponadto z długością postrzeganego horyzontu czasowe-
go. Interesujące jest równieŜ postrzeganie kredytu przez członków gospodarstw 
domowych w kategoriach dysponowania środkami własnymi, a nie poŜyczo-
nymi, za które trzeba zapłacić.  
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TIME PERSPECTIVE AND HOUSEHOLDS' INDEBTEDNESS.  
BEHAVIORAL APPROACH 

 
Summary 

 
The paper concerns the issues of households indebtedness and the relation between debt and 

temporal perspective. Te paper discusses the indebtedness construct, analyzes the classification of 
debt, debtors, and from the interdisciplinary point of view analyzes the main factors influencing 
indebtedness problem in households. The paper analyzes relations between subjective time per-
ception of a human and relationships with the emergence of debt. 
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SATYSFAKCJA KLIENTA I PRACOWNIKA W SŁU śBIE 
ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE PRYWATNEGO SZPITALA 

ORAZ PRZYCHODNI 
 
 
 
Streszczenie 

Badania satysfakcji klientów i pracowników są niezwykle istotnym elementem w funkcjo-
nowaniu organizacji. Niezadowoleni pracownicy nie są zaangaŜowani w działania organizacji, nie 
czują się za nią odpowiedzialni oraz nie pracują wydajnie, co przedkłada się na niski poziom 
zadowolenia klientów. W artykule przedstawiono wybrane wyniki zrealizowanych pod koniec 
2013 roku badań dotyczących satysfakcji pacjentów i pracowników prywatnego szpitala oraz 
przychodni. W podsumowaniu zawarto rekomendacje dla jednostek opieki zdrowotnej.  

Słowa kluczowe: satysfakcja, pracownik, klient, usługi medyczne 

Wprowadzenie  

Troska o zdrowie pacjenta jest istotą pracy personelu medycznego. Obo-
wiązkiem lekarzy i pielęgniarek jest wykonywanie swoich zajęć z naleŜytą sta-
rannością i dbałością o wysoki poziom świadczonych usług. Badanie satysfakcji 
pacjentów jest istotne w określaniu stopnia jakości oferowanych usług medycz-
nych i świadczonej opieki. Prowadzenie tego typu badań jest trudne, ale ko-
nieczne. Pamiętać naleŜy jednak, Ŝe satysfakcja pacjentów jest powiązana  
z satysfakcją personelu medycznego, zatem badanie satysfakcji pracowników 
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jest niezwykle istotne, gdyŜ pozwala poznać aktualny poziom zadowolenia, 
określić szanse i zagroŜenia w rozwoju organizacji.  

Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu satysfakcji oraz 
ustalenie hierarchii czynników mających największy wpływ na stopień zadowo-
lenia pracowników i pacjentów szpitala. Przedmiotem badań było pozyskanie 
informacji dotyczących zadowolenia pacjentów szpitala i przychodni szpital-
nych z poziomu świadczonych usług oraz zadowolenia pielęgniarek/połoŜnych  
i lekarzy z pracy w sprywatyzowanym szpitalu. 

Satysfakcja klientów i pracowników  

We współczesnych koncepcjach zarządzania satysfakcja klientów jest jed-

nym z głównych warunków przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa3. Ogólnie 
jest ona definiowana jako zadowolenie związane z konsumpcją dóbr czy usług, 
jednak odczuwanie satysfakcji przez klientów jest procesem znacznie bardziej 
złoŜonym i trudniejszym do zdefiniowania. Pojęcie „satysfakcja” (łac. saris – 
dostatecznie, facere – robić) oznacza robić coś na poziomie wystarczającym, 
spełniać oczekiwania4. Satysfakcja klienta lub jej brak w duŜej mierze zaleŜy od 
zbieŜności oczekiwań, doświadczeń, wymagań, marzeń, otrzymanych informa-
cji, obietnic (m.in. pochodzących z reklam) z faktyczną sytuacją zaistniałą pod-
czas nabycia produktu. Stopień satysfakcji klienta zaleŜy teŜ od cech danej 
usługi, dobra czy działań firmy (m.in. komunikacja z klientem) oraz posiadane-
go doświadczenia i wymagań klienta. Czynniki te mają wpływ na ocenę pro-
duktu przez konsumenta, nadają kształt jego oczekiwaniom, określając tym 
samym stopień jego zadowolenia5.  

W spojrzeniu ogólnym na kwestię satysfakcji wyróŜnia się trzy podejścia6: 
psychologiczne, empiryczne i relatywistyczne. Natomiast N. Kano wyróŜnia 
takie rodzaje satysfakcji, jak: konieczna (zaspokojenie potrzeb bazowych), jed-
nowymiarowa (zaspokojenie potrzeb negocjowanych) i ponadoczekiwana (za-
spokojenie potrzeb dodatkowych)7. 

                                                 
3 L. NieŜurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta: strategia – pomiar – za-

rządzanie: koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 17–18. 

4 A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Wyd. Fachowe CeDe-
Wu, Warszawa 2008, s. 13. 

5 B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategia, Wyd. 
Poltext, Warszawa 2010, s. 181–182. 

6 S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012, 
s. 61. 

7 Ibidem, s. 61. 
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Jedną z waŜniejszych zalet satysfakcji jest rekomendacja zadowolonych 
klientów, którzy w ten sposób gwarantują przedsiębiorstwu bezpłatną reklamę. 
Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe tylko w pełni zadowoleni konsumenci 
stosują reklamę o charakterze pozytywnym „z ust do ust”. Trzeba pamiętać, Ŝe 
w pełni usatysfakcjonowani klienci będą działać na korzyść firmy, ale nigdy nie 
wyrównają strat spowodowanych przez niezadowolonych klientów8.  

WyróŜnia się dwie główne koncepcje satysfakcji klienta: transakcyjną oraz 
skumulowaną. Transakcyjna związana jest z obecnymi, chwilowymi doświad-
czeniami kupna i korzystania z dóbr czy usług. Natomiast skumulowana jest 
wynikiem wszystkich nagromadzonych relacji i doświadczeń konsumenta  
z przedsiębiorstwem i produktem w danym okresie. To ta druga koncepcja sta-
nowi o kapitale i wpływa na kondycję finansową firmy przez moŜliwość wpły-
wania na zachowania klienta9. 

Satysfakcja konsumentów jest wymogiem warunkującym osiągnięcie suk-
cesu, lecz – tak jak jakość – nie zawsze wystarcza10. Warto podkreślić, Ŝe od-
mienny charakter usług w porównaniu z produktem materialnym stwarza istot-
ny problem identyfikacji jakości ze względu na11: bezpośrednią styczność mię-
dzy klientem a świadczącym usługi (podwyŜszony poziom wraŜliwości klienta 
na jakość obsługi, natychmiastowa ocena preferencji i oczekiwań przez usługo-
biorcę, ocena panującej atmosfery i nastroju w miejscu, gdzie usługa jest świad-
czona), niematerialny charakter usługi (jakość jest potwierdzana przez uzyskane 
certyfikaty, opinie klientów) oraz uczestniczenie klienta w świadczeniu usługi.  

Kluczowym warunkiem zadowolenia klienta jest stosunek między subiek-
tywną oceną wykonanej usługi a oczekiwaniami ze strony usługobiorcy.  
W sytuacji zrównania oceny poziomu wykonania usługi z oczekiwaniami po-
wstaje satysfakcja12. Jej poziom jest w głównej mierze uzaleŜniony od tego, jak 
wymagający są sami klienci. Ma na to wpływ kilka elementów: posiadane do-
świadczenie, osobowość, wiek, zamoŜność. Wyniki wielu przeprowadzonych 
badań pokazują, Ŝe to satysfakcja klienta jest jednym z głównych czynników 
wpływających na udział firmy w rynku13. 

W sektorze usług medycznych zadowolenie klienta budowane jest przez po-
łączenie części dotyczących jakości technicznej i jakości funkcjonalnej powią-

                                                 
8 L. NieŜurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta…, s. 54. 
9 S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta…, s. 61. 
10 Ibidem, s. 55. 
11 Ibidem, s. 64. 
12 L. NieŜurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta…, s. 56. 
13 Ibidem, s. 57. 
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zanej z tym, w jaki sposób m.in. usługa jest dostarczana. Techniczna jakość 
odnosi się do tego, co konsument otrzymuje w transakcji kupna, z kolei jakość 
funkcjonalna do tego, jak usługa jest oferowana i nawiązuje do relacji powstałej 
między usługodawcą a klientem14. W przypadku świadczenia usług medycz-
nych zadowolenie klientów uzaleŜnione jest od samego przebiegu świadczonej 
usługi, w związku z tym niezwykle istotne zadanie mają do wypełnienia pra-
cownicy świadczący usługi. Powinni oni być zadowoleni z wykonywanej pracy, 
aby dzięki temu jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Wiele z przeprowa-
dzonych do tej pory badań wykazało istnienie zaleŜności między zadowoleniem 
klientów a jakością oferowanych usług, satysfakcją pracowników a zadowole-
niem klientów oraz jakością oferowanych usług15. 

Znaczenie pomiaru satysfakcji pracownika w jakości usług medycznych 

Satysfakcja zawodowa ma integralne znaczenie w Ŝyciu i wpływa na stan 
psychiczny, fizyczny, stosunki między pracownikami czy jakość Ŝycia. Praca 
jest elementem Ŝycia człowieka, dlatego teŜ powinna dawać duŜo satysfakcji  
i stwarzać wiele moŜliwości do rozwoju. Satysfakcja związana z pracą lekarza 
jest powiązana z postrzeganiem przez niego własnej roli zawodowej, a przede 
wszystkim miejsca zajmowanego w systemie ochrony zdrowia. Poziom satys-
fakcji z pracy ma źródła w czynnikach podmiotowych i środowiska pracy.  
W licznych badaniach podkreślane są takŜe powiązania między odczuwanym 
poziomem satysfakcji lekarzy a elementami społeczno-demograficznymi (staŜ 
pracy, specjalizacja, wiek, płeć) i elementami środowiska pracy (dochody, czas 
pracy). Badania przeprowadzone w jednym z zagranicznych szpitali wykazały, 
Ŝe źródłem niezadowolenia pracowników słuŜby zdrowia są m.in. brak moty-
wacji, silna biurokracja, niski poziom infrastruktury, słaba komunikacja wśród 
współpracowników, niedocenianie, niemoŜność wykorzystania w pełni swoich 
kwalifikacji oraz nadmierna liczba godzin pracy. Bardzo często lekarze przy-
znają, Ŝe ich zadowolenie z wykonywanej pracy wzrastałoby równocześnie  
z podwyŜszeniem ich pensji i udostępnieniem przez szpital lepszego jakościowo 
sprzętu medycznego. Z kolei w pełni zadowolony personel zapewniał, Ŝe satys-
fakcja powstaje dzięki moŜliwości niesienia pomocy pacjentom i stabilności 

                                                 
14 Ibidem, s. 54–55. 
15 S.S. Eren, M.S. Eren, N. Ayas, G. Hacioglu, The effect of service orientation on financial per-

formance: the mediating role of job satisfaction and customer satisfaction, „Procedia – Social and 
Behavioral Sciences” 2013, Vol. 99, No. 6, November, s. 668. 
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pracy16. Cechy, które charakteryzują personel medyczny i pozwalają na osiąga-
nie satysfakcji, to17: poświęcenie większości swojego czasu pracy na realizację 
czynności medycznych (źródło zarobków), traktowanie pracy jako Ŝyciowego 
powołania, udział w stowarzyszeniach, dysponowanie wiedzą i umiejętnościami 
nabytymi w długim i skomplikowanym procesie uczenia się, autonomia i bazo-
wanie na osobistych ocenach na swoich oddziałach. 

Rynek usług zdrowotnych ma własną specyfikę. Wynika to m.in. z faktu, Ŝe 
popyt oraz podaŜ są dokładnie określane przez prawo. Usługodawcy są zobo-
wiązani do posiadania wymaganych zezwoleń na zajmowanie się tego typu 
działalnością, liczba świadczonych usług równieŜ jest starannie kontrolowana18. 
Efektywnie zarządzany zakład opieki zdrowotnej musi posiadać sprawny sys-
tem zarządzania jakością, który ściśle określa poziom świadczonych usług  
i sposób ich ciągłego doskonalenia, procesy motywowania personelu i sposób 
badania satysfakcji pacjentów, lekarzy, pielęgniarek. W przypadku usług zdro-
wotnych aspekty te mogą być zaspokajane w róŜnym stopniu. Ocena waŜności 
tych cech zmienia się razem z perspektywą oceniającego. Wymieniane aspekty 
dotyczące świadczeń medycznych to m.in. dostępność (osiągalność potrzebnego 
świadczenia), efektywność, bezpieczeństwo (prawdopodobieństwo wystąpienia 
błędu mającego negatywny wpływ na zdrowie), akceptowalność (zadowolenie 
pacjentów, na które składają się m.in. relacje z personelem medycznym), wy-
dajność (stopień wykorzystania środków w celu uzyskania najlepszych efektów 

w poprawie zdrowia)19. 
Poprawa stopnia jakości w zakładach opieki zdrowotnej nie zaleŜy tylko od 

spełnienia oczekiwań klientów czy teŜ wprowadzania nowych systemów kon-
trolujących jakość (naleŜą one do mechanizmów doraźnych, monitorujących). 
Głównymi czynnikami warunkującymi osiągnięcie wymaganej jakości w pla-
cówkach medycznych są postawy personelu i działania, które podejmuje  

                                                 
16 E. Kaniowska, P. Stawny, Satysfakcja zawodowa pracowników sektora ochrony zdrowia, 

„Pielęgnarstwo Polskie” 2012, nr 2, s. 81–84; http://www.am.poznan.pl/files/12_69_pp_2_ 
2012_pdf_internet .pdf# page=27 (29.11.2013). 

17 J. Klich, Motywowanie finansowe personelu, „Zdrowie i Zarządzanie” 2004, t. VI, nr 1,  
s. 14–17. 

18 J. Matysiewicz, S. Smyczek, Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu 
wirtualnym, Wyd. Placet, Warszawa 2012, s. 30. 

19 R. NiŜankowski, Jakość świadczeń zdrowotnych i jej ocena, „Zdrowie i Zarządzanie” 2003, 
t. V, nr 6, s. 7–11. 
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w kierunku poprawy jakości20. Czynnik ludzki stanowi integralny element  
w procesie tworzenia jakości – to na nim naleŜy się skupić i zawsze uwzględ-
niać go w strategiach, planach jakości itd., dbając o jakość usług świadczonych 
w placówkach medycznych21. Proces podnoszenia jakości polega nie tylko na 
wprowadzaniu nowych rozwiązań z zakresu organizacji czy teŜ wyposaŜenia, 
lecz takŜe na jakości kadry pracowniczej. W budowaniu jakości niezwykle 
waŜne jest więc zrozumienie pracowników medycznych biorących udział w tym 
procesie. UmoŜliwi to ich pełną współpracę z placówką i wpłynie równieŜ na 
utworzenie specyficznego klimatu kultury organizacyjnej, co wyróŜni placówkę 
pośród konkurencji i z pewnością zostanie zapamiętane przez pacjenta.  

Kadra zarządzająca placówką opieki zdrowotnej często nie traktuje perso-
nelu jako głównego czynnika warunkującego kształtowanie poziomu jakości, 
ale tylko jako wykonawców powierzonych działań – w takim przypadku perso-
nel często nie rozumie sensu wprowadzania systemu poprawiającego jakość,  
a tym bardziej potrzeby angaŜowania się w te działania. Kadra zarządzająca 
powinna dokonać w związku z tym zmian w sposobie zarządzania personelem, 
głównie w obszarach z zakresu podwyŜszania kwalifikacji, wynagradzania, 
motywowania, budowania zaufania i kultury organizacyjnej. Wobec ciągłych 
zmian na rynku usług integralnym elementem istnienia placówki medycznej jest 
satysfakcja oraz zaangaŜowanie pracowników22.  

W systemie opieki zdrowotnej wykorzystuje się róŜne formy potwierdzania 
jakości (akredytacja, TQM, certyfikowanie według norm ISO). Na system za-
rządzania jakością składają się elementy wpływające na jakość: system infor-
macyjny, procesy, zasoby itd. Jego głównym celem, przez świadczenie wyso-
kiej jakości usług, jest zdefiniowanie cech świadczeniodawcy w sposób spełnia-
jący oczekiwania pacjentów i otoczenia. Poziom jakości usług jest równoznacz-
ny z poziomem jakości pracy wykonywanej przez personel23.  

Jedną z form potwierdzania jakości w placówkach zdrowia jest system ISO. 
Szpitale, którym udało się osiągnąć określone standardy, otrzymują certyfikat 
potwierdzający zaangaŜowanie w dąŜeniu do coraz lepszej jakości usług me-
dycznych. Seria norm ISO 9001 posiada cztery obszary: odpowiedzialność za-
                                                 

20 D. Delekta, M. Modrzejewska, Czynnik ludzki w tworzeniu jakości w polskiej słuŜbie zdro-
wia, „Visnyk Lviv Univ” 2007, Vol. 37, s. 376–378, http://evrica.org.ua:8080/jspu i/bitstream/ 
123456789/ 3400/1/376-378_ Delekta_D_Modrzejewska_M.pdf (27.11.2013). 

21 A. Woźny, M. Kobierska, Wpływ satysfakcji pracowników na funkcjonowanie organizacji, 
http://www.kolo-keirm.wip.pcz.pl/wydawnictwo2005.pdf, s. 12–16 (15.12.2013). 

22 D. Delekta, M. Modrzejewska, Czynnik ludzki…, s. 378. 
23 E. Nojszewska, System ochrony zdrowia: problemy i moŜliwości ich rozwiązań, Lex a Wol-

ters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 459. 
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rządzających, zarządzanie zasobami, procesy świadczenia usług/produkcji, po-
miary i doskonalenie24. W normie ISO 9001 kładzie się nacisk na nowoczesne 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera ona liczne wymagania dotyczące 
kształcenia, kwalifikacji, umiejętności personelu oraz wskazuje, jak naleŜy 
kształtować poziom jakości. WaŜnym zagadnieniem poruszanym w obszarze 
norm jest system motywowania i perspektywy kariery przez system motywacji 
personelu dąŜący do osiągnięcia celu dotyczącego jakości (uwzględnia nagra-
dzanie pracowników), budowania metod pracy motywujących pracowników do 
większego zaangaŜowania w rozwój organizacji, kształtowania rozwoju zawo-
dowego personelu, ścieŜek kariery, bezpieczeństwa pracy25. 

Z kolei TQM, czyli  kompleksowe zarządzanie jakością, to sposób zarzą-
dzania firmą koncentrujący się na jakości. Biorą w nim udział wszyscy pracow-
nicy. W świetle ochrony zdrowia podstawą TQM jest skupianie się na profilak-
tyce, zaangaŜowanie całego personelu w proces tworzenia jakości, traktowanie 
pracowników jako klientów wewnętrznych placówki, komunikacja pacjent–
pracownicy (w obie strony), samokontrola wykonywanej pracy oraz świadcze-
nie usług na jak najwyŜszym poziomie przez najlepiej wykwalifikowany perso-
nel26. System TQM będzie przydatny w usługach zdrowotnych, jeśli wyjdzie 
naprzeciw sytuacjom obniŜającym jakość, czyli nieustannej presji obsługiwania 
duŜej liczby pacjentów w krótkim czasie, zasobom niewystarczającym w sto-
sunku do istniejących potrzeb, przepracowaniu personelu medycznego, niepew-
ności w diagnozie, nadwyŜce informacji w porównaniu z moŜliwościami po-
znawczymi personelu medycznego27. 

Korzyści płynące z wdroŜenia TQM to chociaŜby swoboda kreowania wize-
runku szpitala, wzrost jego wiarygodności na rynku, podwyŜszenie konkuren-
cyjności w stosunku do innych placówek, podwyŜszanie poziomu obsługi zwią-
zanej z pozyskiwaniem zaufania klientów, identyfikowanie się personelu ze 
szpitalem, zwiększające się zainteresowanie pracowników problemami placów-
ki, minimalizacja czasu określonych zadań, efektywna gospodarka lekami, sa-
modzielne dostrzeganie i usuwanie niedoskonałości przez pracowników, 
zmniejszanie kosztów, ulepszenie opieki nad pacjentami, podwyŜszenie stopnia 

                                                 
24 M. Dobska, K. Rogoziński, G. Bartkowiak, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowot-

nej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 267. 
25 E. Nojszewska, System ochrony…, s. 460. 
26 Ibidem, s. 461. 
27 K. Opolski, K. Waśniewski, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, Wyd. 

Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011, s. 129. 
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bezpieczeństwa podczas leczenia, usprawnienie dokumentacji medycznej (wy-
korzystanie standardowych zestawów dokumentów)28. 

Model EFQM jest interesującym odniesieniem do koncepcji zarządzania ja-
kością. Zakłada on systematyczny monitoring działań podejmowanych w orga-
nizacji wraz z badaniem osiągniętych wyników. Na model ten składa się dzie-
więć elementów ujętych w dwóch zespołach: potencjału (zasoby, strategia, pro-
cesy, personel, przywództwo) i wyników (kluczowe wyniki działalności, klien-
ci, społeczeństwo, personel)29. 

Reasumując, satysfakcja pracownika powinna być równie waŜna jak satys-
fakcja klienta, czyli coś, co moŜna zmierzyć, zbadać. W związku z tym placów-
ki medyczne powinny rozpatrywać wskaźnik satysfakcji swojego personelu  
z taką samą uwagą, jak wskaźniki satysfakcji pacjentów. 

Metodyka badań 

Celem badania było określenie poziomu satysfakcji oraz ustalenie hierarchii 
czynników mających największy wpływ na stopień zadowolenia pracowników  
i pacjentów szpitala. Przedmiotem badań było pozyskanie informacji dotyczą-
cych zadowolenia pacjentów szpitala i przychodni szpitalnych z poziomu 
świadczonych usług oraz zadowolenia pielęgniarek/połoŜnych i lekarzy z pracy 
w sprywatyzowanym szpitalu. 

Do przeprowadzenia badań wykorzystano trzy kwestionariusze ankietowe. 
Pierwszy z nich miał za zadanie określić poziom zadowolenia pracowników, 
drugi określał poziom satysfakcji pacjentów szpitala, a trzeci stopień zadowole-
nia klientów przychodni szpitalnych. KaŜdy kwestionariusz zawierał część do-
tyczącą danych badanego (metryczkę) oraz część główną, w której respondent 
miał za zadanie określić stopień zadowolenia z wymienionych czynników przy 
wykorzystaniu pięciostopniowej skali Likerta. Ze względu na ograniczenia ob-
jętości artykułu autorzy zrezygnowali z zamieszczania wykresów, a przytoczyli 
tylko najwaŜniejsze wnioski z badań. 

Badanie zostało przeprowadzone wśród pracowników i pacjentów zakładu 
opieki zdrowotnej (łącznie zgromadzono 130 ankiet). Ankiety satysfakcji pra-
cowników zostały oddane do wypełnienia bezpośrednio pielęgniarkom, połoŜ-
nym oraz lekarzom na róŜnych oddziałach szpitala (otrzymano zwrotnie 30 

                                                 
28 L. Pawlik-Sobecka, B. Wasicionek, J. Skalik, Total Quality Management jako program za-

rządzania przez jakość w opiece zdrowotnej – szanse i bariery w kontekście przemian w ochronie 
zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 2007, nr 2, s. 269–275. 

29 E. Krok, Efektywność w słuŜbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości, Roczniki Kolegium 
Analiz Ekonomicznych SGH nr 25, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012, s. 103–115. 
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ankiet). Ankiety satysfakcji pacjentów szpitala (50 ankiet) oraz przychodni 
szpitalnych (50 ankiet) zostały respondentom dostarczone osobiście bądź przez 
personel medyczny. Badanie przeprowadzono w okresie 16–20.12.2013 r. 

Satysfakcja pacjentów i pracowników w świetle badań empirycznych 

Satysfakcja pracowników szpitala i przychodni została oceniona w następu-
jących kategoriach: wyposaŜenie stanowiska pracy, ogólna atmosfera, współ-
praca z innymi jednostkami, współpraca z przełoŜonymi, współpraca z najbliŜ-
szymi pracownikami, moŜliwość rozwoju, moŜliwość podnoszenia kwalifikacji, 
znajomość własnych zadań, obowiązków, praw, moŜliwość awansu, premii, 
nagród, poziom otrzymywanego wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia oraz 
moŜliwość dzielenia się własnymi pomysłami.  

Personel szpitala najniŜej ocenił moŜliwość otrzymania awansu, premii, na-
gród (70% ankietowanych określiło poziom swojej satysfakcji dotyczącej tego 
kryterium jako „bardzo niski”). Podobna liczba badanych (60%) równieŜ bar-
dzo nisko oceniła poziom otrzymywanego wynagrodzenia. Stabilność zatrud-
nienia (około 40% oceniło je jako „bardzo niska”) czy moŜliwość dzielenia się 
własnymi pomysłami (35% ankietowanych przypisało temu kryterium najniŜszą 
wartość) pracownicy opieki medycznej ocenili jako mało satysfakcjonujące. 
WyposaŜenie stanowiska pracy 37% ankietowanych oceniło jako niedostatecz-
ne, natomiast 43% jako zadowalające. Podobnie oceniona została ogólna atmos-
fera panująca w szpitalu. Zarówno współpraca z przełoŜonymi oraz z najbliŜ-
szymi pracownikami oceniana była na poziomie zadowalającym (42%) lub 
wysokim (30%), zaś współpracę z innymi jednostkami oceniano jako zadowala-
jącą (60% ankietowanych). Kryterium dotyczące moŜliwości rozwoju, podno-
szenia kwalifikacji określano jako niskie (34% ankietowanych), a 28% pracow-
ników wskazało je jako zadowalające. NajwyŜej ocenianym kryterium była 
znajomość własnych zadań, obowiązków oraz praw. 

Pacjenci korzystający z opieki medycznej w wybranym szpitalu mieli za 
zadanie określić poziom swojego zadowolenia z obsługi w izbie przyjęć, opieki 
lekarskiej, opieki pielęgniarskiej/połoŜniczej. Ankietowani oceniali następujące 
kryteria: czas oczekiwania w izbie przyjęć, uprzejmość personelu izby przyjęć, 
sprawność w uzupełnianiu niezbędnej dokumentacji, zapoznanie z Kartą Praw 
Pacjenta, dokładność, kompletność udzielanych informacji na temat stanu 
zdrowia oraz opiekę personelu podczas przyjęcia na oddział. 

Czas oczekiwania w izbie przyjęć został oceniony przez pacjentów jako 
wystarczająco krótki (38% wskazań) oraz zadowalający (34%). Natomiast 
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uprzejmość personelu większość ankietowanych oceniła na poziomie zadowala-
jącym (57%) oraz wysokim (25%). 27% pacjentów określiło sprawność w uzu-
pełnianiu niezbędnej dokumentacji jako niski, 40% jako zadowalający, a kolej-
ne 27% jako wysoki. Większość badanych (ok. 80%) nie zapoznaje się z Kartą 
Praw Pacjenta czy teŜ innymi dokumentami. Ponad 40% pacjentów określiło 
jako „zadowalającą” dokładność i kompletność informacji udzielanych o stanie 
zdrowia, kolejne 33% ocenia to kryterium nisko. 42% pacjentów jest zadowo-
lonych z opieki personelu w drodze z izby przyjęć na oddział, kolejne 30% oce-
nia to kryterium nisko. 

Podsumowanie 

W celu poprawienia poziomu usług świadczonych przez personel medycz-
ny, a zarazem podwyŜszenia jego satysfakcji, co wpłynie bezpośrednio na po-
ziom zadowolenia pacjentów, proponuje się następujące usprawnienia:  

a) ustalenie pozapłacowych form motywacji pracowników (nowoczesne 
metody szkolenia, atrakcyjna strategia szkoleń i rozwoju personelu);  

b) zwiększanie zaangaŜowania personelu medycznego w wykonywane 
obowiązki przez ścisłą kontrolę poziomu jakości świadczonych usług;  

c) eliminację atmosfery strachu, wspieranie wzajemnej komunikacji i kon-
sultowanie sposobów rozwiązywania napotykanych problemów;  

d) organizację narad jakościowych; angaŜowanie wszystkich pracowni-
ków w proces doskonalenia systemu jakości;  

e) zwiększenie świadomości obowiązków i odpowiedzialności;  
f) wprowadzenie dla lekarzy stałej pracy zmianowej, w której zawsze bę-

dą mieli moŜliwość konsultacji ze specjalistami, co wpłynie na większe 
zaangaŜowanie w leczenie pacjentów i dokładne poznanie historii ich 
choroby;  

g) wdroŜenie systemu informatycznego zawierającego bazę danych o pa-
cjentach, historii ich chorób, toku leczenia, połączonego z NFZ oraz 
systemami informatycznymi placówek w całej Polsce (ułatwi to pracę 
personelowi medycznemu, zmniejszy ryzyko wystąpienia błędu, jak 
równieŜ skróci czas oczekiwania pacjentów w izbie przyjęć);  

h) kreowanie ścieŜek karier i rozwoju zawodowego;  
i) rozwijanie więzi pracowników ze szpitalem;  
j) wdroŜenie i efektywne zarządzanie systemem jakości potwierdzone cer-

tyfikatem jednostki certyfikującej. 
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CUSTOMER AND EMPLOYEE SATISFACTION IN HEALTH SER-
VICE ON THE EXAMPLE OF PRIVATE HOSPITAL AND CLINIC 

 
Summary 

 
Customer and employee satisfaction research are a vital element in the functioning of the or-

ganization. Dissatisfied employees are not engaged in the activities of the organization; they do 
not feel responsible for it and do not work efficiently, which shall be submitted to the low level of 
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customer satisfaction. The paper presents selected results of researches carried out in late 2013 
relating to patient and staff satisfaction in a private hospital and a clinic. The summary includes 
recommendations for health care units. 

Keywords: satisfaction, employee, customer, medical service 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych, prowadzonych w obszarze pomiaru 
poziomu satysfakcji i lojalności klientów oraz motywacji pracowników lubelskiego sektora cen-
trów handlowych. Głównym obszarem rozwaŜań badawczych autorów jest wyznaczenie zbioru 
determinant kształtujących omawiane zjawiska marketingowe. Ponadto podjęto udaną próbę 
zdiagnozowania siły i charakteru relacji występujących między badanymi zjawiskami: poziomu 
motywacji pracowników oraz satysfakcji i lojalności klientów w perspektywie poszczególnych 
analizowanych zagadnień problemowych wykorzystanych przy charakteryzowaniu omawianych 
zjawisk marketingowych. Opracowanie jest częścią badań w ramach grantu naukowego NCN 
(2011/03/D/HS4/04311). 

Słowa kluczowe: satysfakcja, lojalność, klient, motywacja, pracownik, regresja liniowa 

Wprowadzenie 

W warunkach obecnej wzmoŜonej konkurencji na rynku kluczowym pro-
blemem staje się aspekt utrzymania dotychczasowych klientów firmy. Wyka-
zywane przez nich zaufanie do marki oraz regularne korzystanie z dóbr czy 
usług są doskonałą egzemplifikacją dobrze zastosowanych działań marketingo-
wych przedsiębiorstw. Miernikiem osiągnięcia sukcesu staje się więc satysfak-
cja klientów oraz ich lojalność.  

                                                 
1 lucek_b@op.pl. 
2 grobel.p@gmail.com. 
3 l.skowron@pollub.pl. 
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Budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie firma–klient stanowi obec-
nie klucz do maksymalizacji wartości oferty firmy na rynku. Jednak naleŜy 
pamiętać, Ŝe postrzeganie tych wartości przez obie strony moŜe być odmienne. 
Poziom postrzeganej przez klienta satysfakcji z jednej strony zaleŜy od obiek-
tywnych cech produktu i działań marketingowych przedsiębiorstwa, z drugiej 
zaś od dotychczasowego doświadczenia nabywcy oraz poziomu jego wymagań. 

Jednocześnie poziom satysfakcji odczuwanej przez klienta jest powiązany  
z postawą pracownika w przedsiębiorstwie, co z kolei bezpośrednio zaleŜy od 
poziomu jego motywacji i zaangaŜowania w wykonywane zadania. Trzeba pa-
miętać, Ŝe motywacja jest bardzo obszernym zagadnieniem i naleŜy do pojęć, 
które są interpretowane pod wieloma aspektami. Z zawodowego punktu widze-
nia głównym celem omawianego zjawiska jest zapewnienie odpowiedniego 
poczucia satysfakcji wewnętrznej, finansowej czy teŜ wynikającej z prostego 
braku lęku. Motywacja jest siłą motoryczną działań oraz zachowań ludzkich,  
a takŜe niezbędnym i jednym z najwaŜniejszych determinantów wzrostu efek-
tywności pracy.  

W niniejszym artykule autorzy przedstawią oraz przeanalizują odczuwaną 
przez klientów lubelskich centrów handlowych satysfakcję oraz wskaŜą, jakie 
determinanty wpływają na proces budowania motywacji pracowników w tychŜe 
przedsiębiorstwach. Dodatkowo zostanie podjęta próba przedstawienia siły 
relacji wzajemnych występujących między oboma omawianymi zagadnieniami 
marketingowymi (satysfakcja klientów oraz motywacja pracowników). 

Charakterystyka badania 

W celu poznania opinii dotyczących postrzegania galerii handlowych za-
równo z perspektywy klientów, jak i osób w nich pracujących, zastosowano 
pomiar sondaŜowy pośredni, wykorzystując kwestionariusz ankietowy. Re-
spondentami procesu badawczego były osoby zamieszkujące w Lublinie, będą-
ce klientami lub pracownikami omawianych podmiotów rynkowych. Formula-
rze rozdawane były o róŜnych porach dnia we wszystkie dni tygodnia, równieŜ 
w weekendy (po przekazaniu kwestionariusza ankieter czekał na jego wypeł-
nienie przez respondenta, po czym osobiście go odbierał). Zarówno badania 
satysfakcji klientów, jak równieŜ motywacji pracowników zostały przeprowa-
dzone w trzech największych centrach handlowych zlokalizowanych w Lubli-
nie, a osoby objęte badaniem były dobierane w sposób przypadkowy. Liczeb-
ność próby badawczej była wypadkową posiadanych zasobów oraz czasu, który 
badacze mogli poświęcić na niniejszy proces (klienci – 1251 osób; pracownicy 
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– 205 osób). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe obie próby badawcze nie są reprezentatywne 
dla całych badanych populacji, aczkolwiek pozwalają na wyznaczenie pewnych 
zaleŜności natury relacyjno-procesowej. 

Narzędzie badawcze skonstruowane dla potrzeb badania satysfakcji klien-
tów składało się z szeregu pytań identyfikujących postawę respondenta wobec 
przedstawianych mu stwierdzeń. Początkowa część kwestionariusza weryfiko-
wała, jaką galerię handlową ankietowani odwiedzają najczęściej oraz w jakim 
celu. W kolejnym etapie respondent określał m.in., jaką kwotę wydaje przy 
jednorazowym pobycie w centrum handlowym, jak do niego dociera i ile spę-
dza w nim czasu. Następnie przez liczne pytania, odpowiednio sklasyfikowane 
w najwaŜniejsze obszary składające się na poziom satysfakcji klienta, badano 
opinię w stosunku do róŜnorakich aspektów funkcjonowania galerii handlo-
wych. Respondenci wskazywali, jakie dodatkowe usługi powinny być dostępne 
w dobrym centrum handlowym oraz wyraŜali własną opinię o następujących 
obszarach: oferowany asortyment, przeciętny poziom cen, aspekty organizacyj-
ne, strona internetowa galerii, lokalizacja centrum handlowego, jakość pracy 
obsługi oraz jakość działań promocyjnych. Opiniodawcy wskazywali częstotli-
wość odwiedzin poszczególnych galerii oraz oceniali wybrane centrum na tle 
innych. W końcowej części kwestionariusza badani określali swoje ogólne za-
dowolenie z zakupów w wybranej galerii oraz na ile odbiega ona od wizji ich 
idealnego centrum handlowego, jakie sklepy w niej odwiedzają, a jakie chcieli-
by, Ŝeby się tam znajdowały.  

W kwestionariuszu ankietowym dotyczącym motywacji pracowników lu-
belskich centrów handlowych na wstępie pytano o czas pracy ankietowanego  
w obecnej firmie i na danym stanowisku, sektor gospodarczy, w jakim firma 
funkcjonuje oraz w ilu podobnego typu sklepach respondent pracował wcze-
śniej. W dalszej części kwestionariusza poruszono obszary: wpływ pracy na 
Ŝycie osobiste i społeczne, jakość stosunków interpersonalnych w firmie, jakość 
organizacji pracy, systemy ocen pracowniczych, kar i wynagrodzeń, stosunek 
do swojej firmy i miejsca pracy, dodatkowe świadczenia pozapłacowe, system 
nagród pracowniczych, ogólna ocena oraz to, jak wyglądać powinna idealna 
praca z punktu widzenia pracownika. Dla kaŜdego z wymienionych obszarów 
zaprojektowano szereg szczegółowych pytań opisujących kaŜdy z omawianych 
powyŜej aspektów. Oba kwestionariusze zawierały w końcowej części pytania 
metrykalne oraz miejsce na dodatkowe uwagi, w których respondenci mogli 
wyrazić swoją opinię na badane tematy. 



Łukasz Brych, Przemysław Grobel, Łukasz Skowron 248

W artykule przedstawiono i porównano jedynie najwaŜniejsze obszary  
z punktu widzenia obu procesów badawczych. Dzięki danym zebranym w ba-
daniach, moŜliwe było przeprowadzenie analiz pozwalających określić poziom 
motywacji do pracy w lubelskich centrach handlowych oraz stosunek klientów 
do tychŜe podmiotów w perspektywie poziomu ich satysfakcji oraz lojalności. 
Całość badania pozwoliła równieŜ skorelować oba te pojęcia i sprawdzić, czy 
motywacja pracowników wpływa na satysfakcję klientów bądź odwrotnie. Ze 
względu na ograniczenia formalne co do objętości artykułu autorzy w jego tre-
ści pominą dokładną analizę socjodemograficzną badanych grup respondentów, 
koncentrując się na konkretnych problemach analitycznych poruszanych w ra-
mach realizowanego badania. 

Satysfakcja klienta w świetle przeprowadzonego badania  

Według definicji satysfakcja jest odzwierciedleniem tego, w jakim stopniu 
całkowity oferowany przez organizację produkt zaspokaja zbiór wymagań 
klienta4. Zadowolenie występuje wtedy, gdy wyrób spełnia nasze oczekiwania, 
zaś niezadowolenie, kiedy je zawodzi. ZbliŜoną definicję podaje Kotler, opisu-
jąc ją jako „stan odczuwany przez jednostkę, związany z porównaniem postrze-
ganych cech produktu oraz oczekiwań jednostki w odniesieniu do tychŜe 
cech”5. Szczegółowe rozwaŜania teoretyczne odnośnie do zagadnienia satysfak-
cji są tematem licznych opracowań monograficznych autorstwa zarówno na-
ukowców polskich, jak równieŜ zagranicznych6. 

Badanie poziomu satysfakcji klientów lubelskiego sektora centrów handlo-
wych obejmowało swym zasięgiem trzy największe podmioty funkcjonujące  
w Lublinie. Wzięło w nim udział 1251 respondentów (klientów badanych cen-
trów) o zróŜnicowanych cechach socjodemograficznych. Proces badawczy miał 
na celu wyznaczenie determinant wpływających na poziom satysfakcji klienta  
z zakupów. 

                                                 
4 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2003, s. 11. 
5 Ph. Kotler, Marketing, Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner i Ska, 

Warszawa 1994, s. 35. 
6 Np. S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa, 2012; 

L. NieŜurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarzą-
dzanie, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010; I. Dembińska-Cyran,  
J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004; C. Fornell, 
The Satisfied customer. winners and losers in the battle for buyer preference, Palgrave Macmil-
lan, New York 2008; M.D. Johnson, Customer orientation and market action, Upper Saddle 
River, Prentice Hall, New Jersey 1998.  
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Zanim zostaną zaprezentowane dane szczegółowe dotyczące głównego pro-
blemu badawczego, warto wskazać, w jakim celu ankietowani najczęściej od-
wiedzają galerie handlowe w Lublinie. Odpowiedzi na to pytanie przedstawiono 
na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Cel odwiedzin centrum handlowego 

Źródło: badania własne. 

Jak moŜna zauwaŜyć, badane osoby najczęściej odwiedzają galerie handlo-
we, by zakupić odzieŜ oraz obuwie – ta odpowiedź uzyskała średnią wartość 
6,99 na 10-stopniowej skali przy wyraźnym najniŜszym odchyleniu standardo-
wym, co dodatkowo ugruntowuje ten aspekt na pierwszym miejscu. Drugim  
w kolejności celem odwiedzin ankietowanych jest zakup kosmetyków (średnia 
wartość 5,67), a następnie skorzystanie z usług rozrywkowych zlokalizowanych 
w galerii (5,13). Kolejne przyczyny przybycia do galerii handlowej to: zakup 
Ŝywności (4,96), skorzystanie z usług gastronomicznych (4,78), zakup prasy  
i ksiąŜek (4,51), zakup biŜuterii (4,04). Reszta odpowiedzi nie uzyskała na skali 
10-stopniowej średniej wartości większej niŜ 4. 

Równie interesująco kształtowały się odpowiedzi badanych osób dotyczące 
średniego czasu, jaki spędzają podczas pobytu w centrum handlowym. Ponad 
połowa respondentów (51%) spędza w galerii handlowej od godziny do dwóch, 
23,3% ankietowanych poświęca na ten pobyt od dwóch do trzech godzin. Mak-
symalnie godzinny pobyt w centrum handlowym deklaruje 22% badanych, na-
tomiast zaledwie 3,7% powyŜej trzech godzin. Omawiane wyniki warto zesta-
wić z kwotami, jakie są wydawane przy jednorazowym pobycie w galerii.  
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Z przeprowadzonego badania wynika, Ŝe najczęściej wydawaną kwotą jest 
przedział między 51 a 100 zł (32,3% udzielonych odpowiedzi) lub 101–200 zł 
(27,5%). Podsumowując analizowane dane, moŜna stwierdzić, Ŝe klienci doko-
nują dość szybkich zakupów, spędzając w galerii od jednej do dwóch godzin, 
wydając przy tym średnio kwotę rzędu od 51 zł do 200 zł. 

W kolejnym etapie przedstawiono średnie uzyskanych odpowiedzi dla po-
szczególnych obszarów oceny centrów handlowych poruszanych w kwestiona-
riuszu ankietowym, tj. dostępny asortyment, przeciętny poziom cen, aspekty 
organizacyjne galerii, jej lokalizację/logistykę, jakość pracy obsługi oraz jakość 
działań promocyjnych. Wartości średnie ogółu odpowiedzi udzielanych na po-
szczególne badane kwestie problemowe zostały zaprezentowane na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Postrzeganie obszarów funkcjonowania centrów handlowych 

Źródło: badania własne. 

MoŜna zaobserwować, Ŝe trzema najlepiej ocenianymi obszarami z punktu 
widzenia nabywców są: lokalizacja centrum handlowego (7,43), aspekty orga-
nizacyjne (7,04) oraz jakość obsługi (6,92). W dalszej kolejności znalazły się 
obszary podejmowanych działań promocyjnych (6,13), dostępny asortyment 
(6,07) i przeciętny poziom cen (5,1). 
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7,43
7,04 6,92

6,13 6,07

5,10

2

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lokalizacja aspekty 
organizacyjne

jakość obsługi działania 
promocyjne

asortyment poziomy cen
O

d
ch

yl
e

n
ie

 st
an

d
ar

d
o

w
e

S
ka

la
 (

1-
1

0
)



Motywacja pracowników oraz satysfakcja klientów… 251

fakcji klienta oraz ocenę badanych podmiotów w odniesieniu do obrazu idealnej 
galerii handlowej. Predyktorami w regresji były takie obszary jak: asortyment 
centrum handlowego, przeciętny poziom cen, aspekty organizacyjne, lokalizacja 
i logistyka galerii, jakość pracy obsługi oraz jakość działań promocyjnych. 
Utworzony model zawiera sześć zmiennych niezaleŜnych i wyjaśnia około 30% 
wariancji zmiennej zaleŜnej (wskaźnik R2 omawianego modelu wyniósł 0,296). 
Z danych zobrazowanych w tabeli 1 wynika, Ŝe według analizy regresji liniowej 
głównymi determinantami procesu budowania satysfakcji klientów lubelskich 
galerii handlowych (dla 95 stopni ufności) są oferowany przez galerię asorty-
ment, lokalizacja i logistyka oraz jakość działań promocyjnych stosowanych 
przez centra handlowe. 

Tabela 1 

Analiza regresji liniowej satysfakcji klienta z odwiedzin galerii handlowych 

Obszary modelu regresji liniowej 
Współczynnik  

standaryzowany Beta 
t Istotność 

Stała  7,623 0,000 

Asortyment 0,248 8,507 0,000 

Przeciętny poziom cen –0,061 –2,447 0,015 

Aspekty organizacyjne 0,085 2,576 0,010 

Lokalizacja i logistyka 0,117 3,901 0,000 

Jakość pracy obsługi 0,082 2,520 0,012 

Jakość działań marketingowych 0,195 6,362 0,000 

Źródło: badania własne. 

Z uwagi na ograniczenia objętości publikacji autorzy przedstawili i przeana-
lizowali tylko jeden czynnik o najmocniejszym wpływie na zmienną zaleŜną. 
Predyktorem, który najsilniej oddziałuje na satysfakcję klienta, jest oferowany 
przez galerie asortyment (współczynnik Beta = 0,248). W dalszej części opra-
cowania obszar ten zostanie szczegółowo opisany pod względem szeregu 
aspektów charakteryzujących omawianą płaszczyznę problemową (według za-
łoŜeń badawczych i uzyskanych danych empirycznych – rys. 3).  

Na rysunku 3 przedstawiono średnie wartości odpowiedzi udzielane przez 
respondentów dla poszczególnych aspektów poruszanych w ramach obszaru 
asortymentu. Jak widać, wyniki dla tego pytania są względem siebie zbliŜone  
i wszystkie znajdują się w przedziale 5–7 punktów. W opinii badanych najwy-
Ŝej ocenianym aspektem jest ogólna liczba sklepów ze średnią wartością odpo-
wiedzi na poziomie 6,76. Ponadto respondenci są zadowoleni z szerokości asor-
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tymentu, jakości dostępnych produktów oraz dostępności interesujących ich 
marek (odpowiednio średnie odpowiedzi wynoszą 6,59; 6,57 i 6,39). Dodatko-
wo warto zauwaŜyć, Ŝe przytoczone najwyŜej ocenione aspekty wchodzące  
w skład obszaru asortymentu charakteryzują się równieŜ wysokim poziomem 
jednorodności wyraŜanych opinii (najniŜsze wartości wskaźnika odchylenia 
standardowego). Jednocześnie najniŜej respondenci ocenili dostępność banko-
matów oraz usług dodatkowych w badanych centrach handlowych (średnia ocen 
wynosi odpowiednio 5,51 oraz 5,05). Zagadnienia ocenione najniŜej cechują się 
równieŜ największym poziomem rozbieŜności w wyraŜanych przez responden-
tów opiniach (odchylenie standardowe wynosi kaŜdorazowo ponad 2,3 dla skali 
1–10). 

 

Rys. 3. Ocena asortymentu centrów handlowych 

Źródło: badania własne. 

Reasumując, obszarem, który według analizy regresji najsilniej oddziałuje 
na poziom ogólnej satysfakcji klientów z funkcjonowania lubelskich centrów 
handlowych, jest obszar asortymentowy, w ramach którego klienci są najbar-
dziej zadowoleni z liczby sklepów oraz szerokości i jakości asortymentu. 

Motywacja pracownika w świetle badania empirycznego 

Celem operacjonalizacji badania przyjęto definicję motywacji, która zakła-
da, Ŝe jest to stan pewnej imperatywności do podjęcia odpowiedniego działania 
przez człowieka7. W tym rozumieniu celem omawianego pojęcia z zawodowego 
punktu widzenia jest zapewnienie odpowiedniego poczucia satysfakcji we-

                                                 
7 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 315–316. 
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wnętrznej, finansowej lub wynikającej z prostego braku lęku. Motywacja jest 
siłą motoryczną działań oraz zachowań ludzkich, a takŜe jest niezbędnym i jed-
nym z najwaŜniejszych determinantów wzrostu efektywności pracy.  

W ramach realizacji badania poziomu motywacji pracowników lubelskich 
centrów handlowych przepytano 205 respondentów, będących pracownikami 
największych podmiotów działających w analizowanym sektorze na terenie 
omawianego miasta. Przeprowadzone badanie miało pokazać, jakie determinan-
ty wpływają na proces budowy motywacji badanych pracowników. Przeprowa-
dzono analizy statystyczne, których wyniki znajdują się w dalszej części opra-
cowania. Autorzy zdecydowali się skoncentrować jedynie na omówieniu głów-
nych determinant procesu budowania motywacji pracowników z pominięciem 
analizy ich cech socjodemograficznych oraz charakteru i długości pracy na da-
nych stanowiskach oraz w danych podmiotach rynkowych. 

Podobnie jak dla zaprezentowanej powyŜej analizy poziomu satysfakcji 
klientów równieŜ w przypadku motywacji pracowników zastosowano model 
regresji liniowej. Zmienną zaleŜną w omawianej analizie jest uśredniona war-
tość ogólnego zadowolenia z pracy oraz jej oddalenia od ideału. Zmiennymi 
niezaleŜnymi w regresji były następujące obszary: wpływ aktualnej pracy na 
Ŝycie osobiste i społeczne, jakość stosunków interpersonalnych w pracy, jakość 
organizacji pracy, systemy ocen pracowniczych, kar i wynagrodzeń, sposób 
postrzegania firmy oraz stosunek do swojej firmy bądź miejsca pracy. Tak zbu-
dowany model wyjaśnia około 50% wariancji zmiennej zaleŜnej (wskaźnik R2 
dla badanej próby wyniósł 0,496). Świadczy to o dobrym dopasowaniu modelu 
do zaobserwowanej rzeczywistości empirycznej i pozwala na rzetelne oraz traf-
ne opisanie relacji zachodzących w omawianym obszarze problemowym  
(w odniesieniu do całej badanej próby badawczej). Wyniki analizy regresji li-
niowej dla obszaru motywacji zostały przedstawione w tabeli 2. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli 2 moŜna stwierdzić, Ŝe ze sta-
tystycznego punktu widzenia (dla 95 stopni ufności) istotnymi w omawianym 
modelu determinantami są takie obszary, jak wpływ aktualnej pracy na Ŝycie 
osobiste i społeczne oraz system ocen pracowniczych, kar i wynagrodzeń. 
Szczegółowa analiza zostanie przedstawiona jedynie dla predyktora o najsil-
niejszym wpływie na zamienną zaleŜną. Obszarem tym jest system ocen pra-
cowniczych, kar i wynagrodzeń. 
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Tabela 2 

Analiza regresji liniowej motywacji pracownika w lubelskich centrach handlowych 

Obszary modelu regresji liniowej 
Współczynnik 

standaryzowany 
Beta 

t Istotność 

Stała  –0,899 0,370 

Wpływ pracy na Ŝycie osobiste i społeczne 0,185 2,554 0,011 

Jakość stosunków interpersonalnych w pracy 0,012 0,152 0,880 

Jakość organizacji pracy –0,023 –0,220 0,826 
System ocen pracowniczych, kar i wynagro-
dzeń 

0,388 4,168 0,000 

Sposób postrzegania firmy 0,113 1,395 0,165 

Stosunek do swojej firmy/miejsca pracy 0,136 1,542 0,125 

Źródło: badania własne. 

Szczegółowa analiza poszczególnych kwestii problemowych badanych  
w obszarze systemu ocen pracowniczych, kar i wynagrodzeń została przedsta-
wiona na rysunku 4. 

 

Rys. 4. Ocena systemu ocen pracowniczych, kar i wynagrodzeń 

Źródło: badania własne. 

Respondenci najwyŜej ocenili pytania odnoszące się do systemu kar w ich 
miejscu pracy (średnia 6,8). W przypadku pozostałych kwestii problemowych, 
tj. oceny wynagrodzeń i nagród oraz innych bonifikat, mamy do czynienia  
z porównywalnym poziomem średnich udzielanych ocen (odpowiednio 6,1 oraz 
6,0). Warto dodatkowo zauwaŜyć, Ŝe wszystkie omawiane kwestie problemowe 
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w ramach analizowanego obszaru cechują się wysokim poziomem rozbieŜności 
udzielanych odpowiedzi (kaŜdorazowo poziom odchylenia standardowego wy-
nosi ponad 3 punkty w skali 1–10). 

Wpływ motywacji pracowników na poziom satysfakcji klientów 

ZaleŜność pomiędzy motywacją pracownika a poziomem satysfakcji klienta 
w obszarze lubelskich centrów handlowych potwierdzają analizy przeprowa-
dzone przez autorów publikacji. PoniŜej zobrazowano korelacje między wybra-
nymi zagadnieniami z obu kwestionariuszy ankietowych dotyczących analizo-
wanych galerii handlowych zlokalizowanych w Lublinie.  

Na rysunku 5 zobrazowano silną zaleŜność występującą między wykaza-
nym w badaniu poziomem motywacji pracownika a poziomem satysfakcji 
klienta dokonującego zakupów. Linia A przedstawia zaleŜność występującą 
między chęcią polecenia galerii handlowej znajomym oraz planowaniem po-
nownych zakupów (średnia obu badanych zagadnień) względem deklaracji pra-
cowników odnośnie do chęci pracy w obecnej firmie za 5 lat. Krzywa B obrazu-
je współzaleŜność między chęcią rekomendowania galerii handlowej przez 
klienta a bliskością miejsca pracy w stosunku do idealnego centrum handlowe-
go w ocenie badanych pracowników. Linia C reprezentuje zaś  zaleŜność wy-
stępującą między chęcią rekomendacji galerii przez klienta a wizją pracy  
w obecnej firmie przez pracownika. 

 
Rys. 5. Wpływ motywacji pracowników na poziom satysfakcji klientów na przykładzie 
wybranych aspektów 

Źródło: badania własne. 

Na podstawie przebiegu trendów wszystkich trzech krzywych zobrazowa-
nych na rysunku 5 moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe wraz ze wzrostem poziomu 
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motywacji osób zatrudnionych rośnie takŜe poziom satysfakcji wśród klientów 
tychŜe galerii.  

Na rysunku 6 zaprezentowano analogiczną analizę do prezentowanej powy-
Ŝej dla trzech kolejnych aspektów określających w przeprowadzonych bada-
niach poziom motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. 

 
Rys. 6. Korelacja motywacji pracowników i satysfakcji klientów na tle wybranych aspektów 
badawczych 

Źródło: badania własne. 

Dane dla obszaru satysfakcji zostały zestawione z pytaniem dotyczącym 
stosunku pracowników do miejsca ich pracy (tj. „czuję się potrzebny w przed-
siębiorstwie”). Aspekt ten został porównany do stwierdzenia, Ŝe wybrana gale-
ria handlowa jest bardziej elegancka (krzywa D), centrum handlowe jest ogólnie 
lepsze od innych (krzywa E) oraz zestawiona z ogólnym poziomem satysfakcji 
klienta (krzywa F). Analogicznie do rysunku 5, równieŜ dane prezentowane na 
rysunku 6 pozwalają stwierdzić, Ŝe istnieje ścisła relacja między motywacją 
pracownika a satysfakcją klienta (przy wzroście poziomu motywacji rośnie 
takŜe poziom zadowolenia klientów mierzony przez badanie trzech róŜnych 
omawianych powyŜej stwierdzeń). 

Podsumowanie 

Przedstawione w artykule analizy relacji wzajemnych występujących na 
płaszczyźnie pracownik–klient ukazują w sposób jednoznaczny istotny wpływ 
motywacji pracowników na poziom satysfakcji klientów (wysoki poziom kore-
lacji dodatniej). Omawiane badania potwierdzają funkcjonującą tezę głoszącą, 
Ŝe odpowiednio zmotywowany pracownik jest kluczowym elementem w kształ-
towaniu poczucia satysfakcji przez klienta i w efekcie wpływa na jego pro-
lojalnościowe nastawienie względem firmy bądź marki. MoŜna zatem stwier-
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dzić, Ŝe jedynie firmy potrafiące zadbać o swoich pracowników będą w stanie 
zbudować długookresowe, pozytywne relacje ze swoimi klientami, co w konse-
kwencji pozwoli im na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku  
i przybliŜy do osiągnięcia sukcesu zarówno w perspektywie finansowej, jak 
równieŜ strategiczno-marketingowej.  

Bibliografia 

Dembińska-Cyran I., Holub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, 
Warszawa 2004. 

Fornell C., The Satisfied Customer. Winners and losers in the battle for buyer prefere-
nce, Palgrave Macmillan, New York 2008. 

Johnson M.D., Customer orientation and market action, Upper Saddle River, Prentice 
Hall, New Jersey 1998. 

Hill N. Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2003. 

Kotler P., Marketing, Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner  
i Ska, Warszawa 1994. 

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie – Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007. 

NieŜurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – 
zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010. 

Skowron S., Skowron Ł., Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012. 
 

EMPLOYEE MOTIVATION AND CUSTOMER SATISFACTION  
IN THE EMPIRICAL STUDIES PERSPECTIVE OF THE LUBLIN’ S 

SHOPPING MALLS 
 

Summary 
 

The paper presents the results of the primary research conducted in the area of measuring the 
level of customers’ satisfaction and loyalty as well as employees’ motivation of Lublin shopping 
malls. The main area of research considerations conducted in the paper is to define a set of 
macrosocial determinants that contribute to the marketing phenomenon. In addition, the authors 
made a successful attempt to diagnose the strength and nature of the relationship existing between 
the level of staff motivation and customers’ satisfaction and loyalty in the perspective of individ-
ual analyzed issues used while describing marketing phenomena. The paper is the part of the 
scientific grant awarded by The National Science Centre in Poland (No. NCN 2011/03/D/ 
HS4/04311). 
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DIAGNOZA ZASOBÓW LUDZKICH I PERSPEKTYWY  
ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

HANDLU DETALICZNEGO 
 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest weryfikacja występowania związków między pozycją konkurencyjną  
a znaczeniem czynnika ludzkiego dla przedsiębiorstwa. W opracowaniu zaprezentowano wyniki 
badań własnych przeprowadzonych wśród 292 przedsiębiorców realizujących działalność  
w sektorze handlu detalicznego Ŝywnością. Ze względu na kluczowe znaczenie obsługi klienta  
w tym typie działalności weryfikacji poddano autoocenę zasobów czynnika ludzkiego. Przedsię-
biorcy ocenili go według analizy SWOT jako mocną lub słabą stronę własnej firmy. Po przepro-
wadzonej w ten sposób diagnozie w artykule opisano planowane zmiany w wielkościach zatrud-
nienia badanych podmiotów handlowych. Pogłębiając analizę, przyjęto kryteria klasyfikacyjne 
badanych podmiotów, grupując je według cech obiektywnych i subiektywnych. 

Słowa kluczowe: personel handlowy, handel detaliczny, zatrudnienie, zasoby ludzkie 

Wprowadzenie  

Zakresem zainteresowania merytorycznego prezentowanego w opracowaniu 
jest gospodarowanie personelem w placówkach handlowych oraz jego skutki  
w kontekście pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Celem artykułu jest we-
ryfikacja występowania związków między pozycją konkurencyjną a znacze-
niem czynnika ludzkiego dla przedsiębiorstwa. W opracowaniu szczególną 
uwagę zwrócono na autoocenę personelu badanych firm jako atutu bądź słabej 
strony w kategorii analizy SWOT. Przedmiot analiz stanowiła ponadto skłon-
ność przedsiębiorców do zwiększenia bądź redukcji liczby osób pracujących  

                                                 
1 piotrcyr@univ.rzeszow.pl. 
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w ich firmach. Odniesiono się do róŜnic w ocenie zasobów ludzkich i perspek-
tyw skali ich zaangaŜowania w przedsiębiorstwach o odmiennych charaktery-
stykach. ZałoŜono przy tym, Ŝe w ocenach i zachowaniach podmiotów w zdy-
wersyfikowanych podgrupach klasyfikacyjnych istnieją róŜnice istotne staty-
stycznie. Stanowić one mogą przesłankę róŜnicowania pozycji konkurencyjnej 
podmiotu, ocenianej w ujęciu obiektywnym, jak i subiektywnym. 

Artykuł stanowi prezentację wyników badań własnych, które zrealizowane 
zostały na przełomie 2012 i 2013 roku z wykorzystaniem autorskiego kwestio-
nariusza wywiadu. Badaniem objęto grupę 300 przedsiębiorstw handlu deta-
licznego prowadzących działalność w województwie podkarpackim. Wstępna 
weryfikacja materiału empirycznego ograniczyła próbę do 292 podmiotów. 

Wnioskowanie zawarte w opracowaniu prowadzone jest w kategoryzacji 
według charakterystyk obiektywnych i subiektywnych. W ramach cech obiek-
tywnych uwzględniono: miejsce funkcjonowania, wielkość mierzoną liczbą 
osób pracujących oraz wysokość wskaźnika rentowności przychodów brutto 
(podmioty zgrupowano przy tym z wykorzystaniem wartości średniej i odchy-
lenia standardowego jako: I: (od -∞ do średnia-odchylenie standardowe), II: 
<od średnia-odchylenie standardowe do średnia), III: <od średnia do śred-
nia+odchylenie standardowe), IV: <od średnia+odchylenie standardowe do +∞). 
W ramach grupy czynników subiektywnych oparto się na takich charakterysty-
kach jak: pozycja firmy na rynku, sytuacja rozwojowa firmy, zdolność do kon-
kurowania na otwartym rynku UE. Podmioty sklasyfikowane zostały w tym 
kontekście z wykorzystaniem opisu sytuacji w opinii przedstawicieli badanych 
przedsiębiorstw. Przyjęto, Ŝe subiektywna ocena własnej sytuacji dobrze od-
zwierciedla rzeczywistą pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, warunkując 
decyzje personalne i pozostając pod ich wpływem. 

Uzyskane wyniki pozostają zgodne z ogólnymi prawidłowościami wskazu-
jącymi na wzrastające znaczenie czynnika ludzkiego dla przedsiębiorstwa han-
dlu detalicznego współistniejące z poprawą jego sytuacji konkurencyjnej rozu-
mianej w sensie subiektywnym i obiektywnym. W wysoko konkurencyjnych 
podmiotach korzystniejsze były teŜ perspektywy zatrudnienia. Relatywnie wy-
soka rentowność działalności firmy łączyła się jednak często równieŜ z decy-
zjami redukcji personelu. 

Handel detaliczny jako sfera zatrudnienia 

Istotą handlu, którą określono w jego definicji, jest „zawodowe pośredni-
czenie w wymianie towarowej dokonywane za pomocą aktów kupna-
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sprzedaŜy” 2. Podstawę wypełniania konstytutywnych funkcji handlu detalicz-
nego stanowi czynnik ludzki, odgrywający zasadniczą rolę w realizacji świad-
czenia i sprawnej obsłudze klienta. Na znaczenie zasobów ludzkich w działal-
ności handlowej wskazują m.in. ogólne dane statystyczne opisujące relacje na-
kładów i efektów w handlu na tle całej gospodarki. W Polsce w 2012 roku  
w handlu zaangaŜowanych było 2 122 924 pracujących, w tym w handlu deta-
licznym 1 179 337 osób, co stanowiło odpowiednio 14,98% i 8,32% pracują-
cych ogółem w gospodarce3. W tym samym roku udział handlu w tworzeniu 
produktu krajowego brutto wyniósł 16,8%, zaś w tworzeniu wartości dodanej 
brutto 19,0%4. Handel nie tylko odpowiada więc za znaczącą część procesów 
gospodarczych, ale odznacza się równieŜ relatywnie wysoką produktywnością 
pracy.  

Charakterystyki zatrudnieniowe wskazują takŜe na liczne aspekty socjalne 
spełniane przez handel. Wiele z nich, takich jak stwarzanie moŜliwości zatrud-
nienia dla kobiet, oferowanie bardziej elastycznych, niepełnoetatowych miejsc 
pracy czy perspektywy samo zatrudnienia, jest typowe dla całego sektora usług, 
na co wskazują m.in. analizy prowadzone przez M. Cyrek5. Wśród pracujących 
w handlu detalicznym przewaŜają kobiety (w 2012 r. stanowiły 69,56%), co 
wyróŜnia ten dział na tle ogółu działalności. Ogółem w gospodarce odsetek 
kobiet wśród pracujących jest wyraźnie niŜszy i w 2012 roku wyniósł 46,71%6. 
Fakt ten sprawia, Ŝe handel jest obszarem szczególnym z punktu widzenia roz-
wiązywania wielu problemów społecznych związanych z sytuacją kobiet na 
rynku pracy. Specyfika handlu sprawia równieŜ, Ŝe w działalności tej relatyw-
nie wysoki jest udział niepełnozatrudnionych. W 2012 roku stanowili oni 9,98% 
pełnozatrudnionych w gospodarce ogółem, natomiast 12,82% w handlu i aŜ 
17,87% w handlu detalicznym7. Niepełnozatrudnienie dotyczy przy tym przede 
wszystkim kobiet, które w 2012 stanowiły 64,33% tej grupy w gospodarce ogó-
łem, 73,80% w handlu i 83,62% w handlu detalicznym8. Z jednej strony sytu-

                                                 
2 M. Sławińska, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Poznań 1998, s. 16. 
3 Pracujący w gospodarce narodowej w 2012 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, 

Warszawa 2013, s. 22, 26. 
4 Rynek wewnętrzny w 2012 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2013, 

s. 31. 
5 M. Cyrek, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Rze-

szowskiego, Rzeszów 2012, s. 203–210. 
6 Pracujący w gospodarce narodowej w 2012 r…, s. 22, 26. 
7 Ibidem, s. 86, 88. 
8 Ibidem, s. 86, 88. 
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acja taka moŜe pozwolić na włączenie kobiet w sferę aktywności zawodowej, 
jednak z drugiej, ze względu na ograniczenia dotyczące uprawnień zatrudnio-
nych w niepełnym wymiarze czasu pracy, moŜe być zjawiskiem niekorzystnym 
z punktu widzenia kwestii socjalnych. Ponadto najmniej korzystne dla zatrud-
nionego z punktu widzenia uzyskiwanego wynagrodzenia jest właśnie zatrud-
nienie w obszarze handlu detalicznego. Według danych za I–III kwartał 2013 
roku przeciętne wynagrodzenie w handlu detalicznym bez podmiotów o liczbie 
pracujących do 9 osób stanowiło zaledwie 79,34% tej wartości dla całej sekcji 
handlu. Dotyczyło to relatywnie wysokiej części zaangaŜowanych osób, gdyŜ 
przeciętne zatrudnienie w handlu detalicznym wyniosło wówczas 52,72% wiel-
kości dla sekcji9. Ponadto handel okazał się być wraŜliwy na zmiany koniunktu-
ralne, a ostatnie spowolnienie gospodarki relatywnie dotkliwie dotknęło tę sek-
cję, prowadząc do stosunkowo wysokiego tempa spadku liczby pracujących10. 
Niskie wynagrodzenia oraz często trudny charakter i warunki pracy, związany  
z jej monotypowością oraz niezapewnianiem standardów bezpieczeństwa, nie-
stabilność zatrudnienia i praktyki outsourcingu zatrudnienia oraz rosnące obcią-
Ŝenia zadaniami w okresie spowolnienia gospodarczego11, a jednocześnie za-
sadnicza rola personelu w procesie pozyskania i utrzymania klienta sprawiają, 
Ŝe polityka personalna nabiera szczególnego znaczenia dla prowadzenia dzia-
łalności handlowej. Decyzje w tym zakresie mogą przesądzać o długookresowej 
sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Problemy oceny 
zaangaŜowanych zasobów ludzkich w handlu detalicznym i perspektywy za-
trudnieniowe rozwaŜane w kontekście pozycji rynkowej przedsiębiorstwa sta-
nowią więc waŜny obszar rozwaŜań o implikacjach tak naukowych, jak i prak-
tycznych. 

Diagnoza zasobów ludzkich w badanych firmach 

Realizacja zadań handlowych, które sprzyjają poprawie pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa, zaleŜy od roli przypisanej personelowi. Polityka ka-
drowa firmy handlowej determinowana jest wynikiem oceny czynnika ludzkie-
go pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa. Czynnik ten moŜe stanowić 
zarówno mocną, jak i słabą stronę firmy, a fakt ten warunkuje skuteczność 
funkcji podejmowanych przez kadrę podmiotu handlowego. Stąd teŜ punkt wyj-

                                                 
9 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I–III kwartale 2013 r., GUS, War-

szawa 2013, s. 41 
10 L. Kuczewska, Pracujący w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”, w: Han-

del wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów Ŝywnościowych, IBRKiK, Warszawa 2013, s. 78. 
11 Ibidem, s. 100. 
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ścia dla analizy realizacji polityki kadrowej firm handlu detalicznego stanowiła 
ocena personelu dokonana w ujęciu SWOT. Badani przedsiębiorcy opisywali 
czynnik ludzki swojej firmy jako jej mocną lub słabą stronę, łącznie z określe-
niem intensywności tej charakterystyki w skali <-3,3>, gdzie wartości ujemne 
związane były ze słabością kadr, zaś dodatnie świadczyły o pozytywnym zna-
czeniu personelu. Wyniki tej oceny zaprezentowano w tabelach 1 i 2, w których 
analizowane podmioty zostały sklasyfikowane w grupy odpowiednio w ujęciu 
cech obiektywnych oraz subiektywnej pozycji konkurencyjnej. 

Tabela 1 

Autoocena personelu firm handlowych w klasyfikacji według kryteriów obiektywnych 

Ogółem 

Miejsce  
funkcjonowania 

Liczba osób pracujących 
Grupa rentowności  
przychodów brutto 

miasto wieś do 9 10–49 
50  

i więcej 
I II III IV 

Firmy ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

W tym kategoryzujące personel jako: 

–3 0,7 1,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,9 

–2 2,4 1,4 3,5 3,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,7 0,0 

–1 2,4 1,4 3,5 3,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,4 3,7 

  0 33,9 29,7 38,2 34,6 28,6 41,7 47,6 29,5 28,4 40,7 

  1 18,8 20,9 16,7 20,3 12,2 16,7 14,3 19,7 17,6 22,2 

  2 31,2 34,5 27,8 26,0 53,1 41,7 31,0 32,0 37,8 20,4 

  3 10,6 10,8 10,4 12,1 6,1 0,0 7,1 11,5 10,8 11,1 

Wartości śred-
nie 

1,038 1,142 0,931 0,970 1,367 1,000 0,976 1,066 1,149 0,870 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego prowadzący działalność 
handlową pozytywnie oceniali personel zaangaŜowany do pracy we własnych 
placówkach sprzedaŜowych. Uznawali go za mocną stronę przedsiębiorstwa, 
przyznając średnią ocenę 1,04 w skali <-3,3>. Większość ocen koncentrowała 
się przy tym na wartościach pozytywnych, które przyznało łącznie 61,6% bada-
nych. Świadczy to o uznaniu wysokiej roli pracowników dla uzyskiwania prze-
wagi konkurencyjnej podmiotów handlowych. Od ich umiejętności, motywacji  
i zaangaŜowania w bezpośrednie relacje sprzedaŜowe niewątpliwie zaleŜy sa-
tysfakcja klienta, która bezpośrednio przekłada się na sukces rynkowy przed-
siębiorstwa. Pozytywne oceny personelu firmy potwierdza równieŜ fakt, Ŝe 
łącznie jedynie 5,5% wszystkich badanych przyznało temu czynnikowi oceny 
ujemne. Dominowały jednak oceny neutralne (0), gdyŜ co trzeci handlowiec nie 
potrafił określić, czy personel stanowi mocną czy słabą stronę prowadzonej 
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działalności. Dostrzegając znaczenie czynnika ludzkiego dla realizacji sprzeda-
Ŝy detalicznej, właściciele wielu podmiotów zauwaŜali równieŜ niedoskonałości 
wśród własnej kadry. 

Personel firm handlowych wyŜej ocenili właściciele placówek funkcjonują-
cych na obszarach miejskich (średnia 1,14) niŜ na wsi (średnia 0,93). W skle-
pach miejskich aŜ 66,2% badanych uznało personel za mocną stronę firmy, 
natomiast w placówkach wiejskich odsetek ten wyniósł juŜ tylko 54,9%. KaŜda 
z ocen dodatnich była równocześnie częściej wybierana przez przedsiębiorców 
z miast. Choć handlowcy wiejscy łącznie częściej uznawali personel za słabą 
stronę ich placówki, to jednak Ŝaden z nich nie przyznał skrajnej oceny –3. Wy-
sokie oceny personelu w miastach łączyły się natomiast z wysokimi wymaga-
niami wobec zatrudnianych pracowników i surowością ocen w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Sytuacja taka podyktowana była 
szerszymi moŜliwościami zatrudnieniowymi, nierzadko osób o najwyŜszych 
kwalifikacjach, do pracy w handlu w miastach województwa podkarpackiego. 

NajwyŜsze oceny personelu firm handlowych odnotowano wśród podmio-
tów zatrudniających 10–49 osób (średnia 1,37), najniŜsze zaś w placówkach 
mikroskali (średnia 0,97). NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe jedynie w podmiotach 
o liczbie pracujących do 9 osób pojawiły się w ogóle wskazania na personel 
jako słabą stronę jednostki handlowej. W przedsiębiorstwach najmniejszych 
ograniczone były moŜliwości zatrudniania osób o specyficznych umiejętno-
ściach do pracy na poszczególnych stanowiskach. Większy uniwersalizm nie-
zbędnych umiejętności mógł ograniczać efektywność wykonywania pojedyn-
czych zadań. Natomiast w nieco większych podmiotach moŜliwe stało się roz-
dzielenie realizowanych przez pracowników funkcji, co wpłynęło na ocenę 
sprawności wykonywania ich pracy. Jednocześnie to w niektórych najmniej-
szych podmiotach uznawano, Ŝe zaangaŜowano najlepszy personel, który sta-
nowi zdecydowanie mocną stronę firmy. Wskazań oceny „3” było najwięcej 
wśród przedsiębiorców prowadzących działalność najmniejszej skali, odsetek 
tak pozytywnych ocen zmniejszał się wraz z wielkością firmy, a w grupie pod-
miotów zatrudniających 50 i więcej osób Ŝaden z badanych nie uznał czynnika 
ludzkiego za zdecydowanie silną stronę placówki. Takie oceny z kolei mogą 
wynikać z większej bezpośredniości relacji wewnątrz firmy między właścicie-
lem a pracownikami w najmniejszych jednostkach. 

Porównując grupy firm uzyskujących zróŜnicowane wyniki rentowności 
przychodów brutto, moŜna zauwaŜyć tendencję do wzrostu oceny personelu 
handlowego wraz z rosnącą rentownością, przy wyraźnym spadku tej oceny do 
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najniŜszego poziomu w ostatniej grupie podmiotów o najkorzystniejszych wy-
nikach finansowych. Korzystniejsze efekty realizowanej działalności z jednej 
strony umoŜliwiają przedsiębiorcom angaŜowanie personelu o umiejętnościach 
coraz bardziej dostosowanych do potrzeb konkurowania przez firmę, z drugiej 
wysoka zyskowność obrotów moŜliwa jest dzięki pracy zaangaŜowanej kadry. 
Podmioty najbardziej rentowne okazują się jednak być najsurowsze w ocenie 
swoich pracowników, co widoczne jest nie tylko w średniej ocenie, ale i w naj-
częściej wskazywanych najniŜszych ocenach (–3). Jednocześnie przedsiębior-
stwa z I grupy rentowności w ogóle nie określiły czynnika ludzkiego jako słabej 
strony, co moŜe świadczyć o braku dostrzeŜenia roli personelu w kształtowaniu 
pozycji rynkowej firmy. Dodatkowo w grupie I i II nie pojawiły się oceny naj-
niŜsze (–3). Im wyŜsza rentowność, tym wybierane były one częściej. MoŜna 
więc uznać, Ŝe waga czynnika ludzkiego dla funkcjonowania firmy rośnie wraz 
z rosnącą zyskownością, ale jednocześnie rosną teŜ wymagania i oczekiwania 
wobec zatrudnionych. 

Interesujące zaleŜności zaobserwowano w przekroju klasyfikacyjnym 
przedsiębiorstw handlowych według subiektywnej oceny pozycji konkurencyj-
nej dokonanej przez właścicieli (tab. 2). 

Tabela 2 

Autoocena personelu firm handlowych w klasyfikacji według kryteriów subiektywnych 

 
Ogółem 

Pozycja firmy na rynku Ocena sytuacji firmy 
Zdolność do 

konkurowania 
na rynku UE 

bardzo 
słaba 

słaba średnia mocna rozwój stagnacja zanik nie tak 

Firmy 
ogółem 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

W tym kategoryzujące personel jako: 

–3 0,7 0,0 0,0 0,6 1,3 0,8 0,6 0,0 0,0 0,8 

–2 2,4 0,0 10,0 0,6 3,9 3,4 1,3 6,3 1,9 2,5 

–1 2,4 20,0 0,0 2,3 1,3 2,5 1,3 12,5 1,9 2,5 

  0 33,9 60,0 40,0 34,3 27,3 28,0 38,6 31,3 50,0 30,3 

  1 18,8 10,0 20,0 22,3 11,7 18,6 19,0 18,8 7,4 21,4 

  2 31,2 0,0 20,0 29,1 44,2 37,3 26,6 31,3 31,5 31,1 

  3 10,6 10,0 10,0 10,9 10,4 9,3 12,7 0,0 7,4 11,3 

Wartości 
średnie 1,038 0,200 0,700 1,080 1,182 1,093 1,044 0,563 0,870 1,076 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Wyniki badań ujawniły wyraźny wzrost oceny personelu handlowego wraz 
z poprawą pozycji firmy na rynku. Podczas gdy podmioty handlowe określające 
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swoją pozycję jako bardzo słabą jednocześnie nadawały personelowi średnią 
ocenę na poziomie zaledwie 0,2, to w przedsiębiorstwach o mocnej pozycji 
rynkowej średnia ocena personelu wzrosła do poziomu 1,182, stając się jedno-
znacznie silną stroną jednostki. Wraz z poprawą subiektywnej pozycji na rynku 
zmniejszał się takŜe odsetek przedsiębiorstw, które nie potrafiły określić zna-
czenia personelu jako zasobu firmy. Ocenę „0” przypisało personelowi 60% 
badanych o słabej pozycji rynkowej i juŜ jedynie 27,3% podmiotów o mocnej 
pozycji. W ujęciu silnych stron zaznaczyła się równieŜ tendencja do wzrostu 
odsetka wskazań oceny „2” wraz z poprawą pozycji rynkowej. Wszystkie te 
zaleŜności potwierdzają fakt, Ŝe czynnik ludzki stanowiący mocną stronę przed-
siębiorstwa handlowego łączy się z poprawą jego pozycji rynkowej. Nie zmie-
nia to jednak konieczności przeprowadzania konstruktywnej krytyki zasobu 
ludzkiego, która pozwoliłaby zminimalizować negatywny wpływ personelu na 
konkurencyjność firmy. Wydaje się, Ŝe jednym z powodów trudności w firmach 
o bardzo słabej pozycji rynkowej było zaniechanie surowej krytyki personelu. 
śaden z przedsiębiorców z tej grupy nie przypisał personelowi ocen najniŜ-
szych: „–3” i „–2”. Podobnie wśród firm o słabej pozycji nie pojawiły się oceny 
na poziomie „–3”. 

Klasyfikacja przedsiębiorstw handlowych według subiektywnie ocenianych 
perspektyw rozwoju firmy pozwoliła zidentyfikować podobne związki. Popra-
wa perspektyw wiązała się z coraz wyŜszą oceną personelu. Wśród firm okre-
ślających swoją sytuację jako zanikową średnia ocena znalazła się na poziomie 
0,563 i wzrosła do 1,093 w grupie przedsiębiorstw rozwijających się. Najbar-
dziej krytyczne oceny czynnika ludzkiego ponownie nie pojawiły się wśród 
firm zanikowych, a najczęściej ocenę „–3” przypisywali przedsiębiorcy z przed-
siębiorstw rozwijających się. 

Innym wariantem oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa była samooce-
na zdolności do konkurowania na szerszym rynku Unii Europejskiej. Firmy, 
które dostrzegały moŜliwość sprostania silnej konkurencji w takich uwarunko-
waniach przypisywały personelowi wyŜszą średnią ocenę jako silnej stronie 
podmiotu (1,076) niŜ przedsiębiorstwa niedostrzegające dla siebie szans w ra-
mach zintegrowanego rynku (0,87). Podobnie jak w poprzednich przekrojach 
klasyfikacyjnych właściciele podmiotów handlu detalicznego zdolnych do kon-
kurowania w UE rzadziej wykazywali się ambiwalentnym stosunkiem do oceny 
roli personelu. Jedynie co trzeci taki przedsiębiorca wskazał ocenę „0”, podczas 
gdy wybrała ją połowa przedstawicieli firm niedostrzegających moŜliwości dla 
siebie w ramach rynku UE. Jednocześnie podmioty niekonkurencyjne na 
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wspólnym rynku nie dokonywały tak surowych ocen własnych pracowników,  
w ogóle nie przypisując ocen najniŜszych („–3”) i relatywnie rzadziej wybiera-
jąc oceny ujemne. 

Weryfikacja statystyczna częstotliwości wskazań poszczególnych wartości 
według schematu SWOT pozwoliła ustalić istotne (na poziomie α=0,05) róŜnice 
w ocenach w poszczególnych podgrupach kryterium, jakim była subiektywna 
ocena pozycji firmy na rynku, zaś na poziomie α=0,1 według zdolności do kon-
kurowania na otwartym rynku UE, a takŜe według wielkości badanych podmio-
tów. Potwierdza to wstępne załoŜenie badawcze, dowodząc znaczenia róŜnic  
w subiektywnych charakterystykach przedsiębiorstw dla oceny zaangaŜowa-
nych zasobów ludzkich. 

Perspektywy zwiększenia zatrudnienia w placówkach handlowych 

Potwierdzeniem predyspozycji rozwojowych podmiotów handlowych mogą 
być planowane decyzje kadrowe w kierunku wzrostu bądź redukcji liczby pra-
cowników. Przewidywania w tym zakresie deklarowane przez badanych przed-
stawicieli przedsiębiorstw handlu detalicznego zestawiono w tabelach 3 i 4. 
Rozwój kadr zakładano w co piątej placówce funkcjonującej na obszarach wiej-
skich, czyli o 3,2 pkt. proc. częściej niŜ w firmach prowadzących sprzedaŜ  
w placówkach miejskich. Do przyjęcia tezy o wyŜszej skłonności do rozwoju 
liczebności kadry na wsi skłania takŜe relatywnie niŜszy odsetek wskazań na 
zmniejszenie zatrudnienia w przyszłości. Redukcję kadr planowało czterokrot-
nie więcej badanych podmiotów w mieście niŜ na wsi. 

Tabela 3 

Perspektywy zatrudnienia według kryteriów obiektywnych 

Ogółem 

Miejsce  
funkcjonowania 

Liczba osób pracujących 
Grupa rentowności  
przychodów brutto 

miasto wieś do 9 10-49 
50  

i więcej 
I II III IV 

Firmy 
ogółem 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

W tym firmy zamierzające w przyszłości liczbę pracowników: 

zwiększyć 18,5 16,9 20,1 16,9 24,5 25,0 21,4 17,2 21,6 14,8 

pozostawić 
bez zmian 

77,7 77,0 78,5 78,8 75,5 66,7 73,8 78,7 77,0 79,6 

zmniejszyć 3,8 6,1 1,4 4,3 0,0 8,3 4,8 4,1 1,4 5,6 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Analiza sytuacji w przedsiębiorstwach zróŜnicowanych wielkościowo pro-
wadzi do obserwacji, Ŝe wraz z przechodzeniem do kolejnych grup klasyfika-
cyjnych wzrastało zainteresowanie zatrudnianiem pracowników, a takŜe wraz 
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ze wzrostem wielkości podmiotu malała częstotliwość deklaracji utrzymania 
stałej liczby pracujących. Największe z badanych przedsiębiorstw ograniczały 
jednak zatrudnienie relatywnie najczęściej. Decyzje o redukcji liczby pracują-
cych w zestawieniu z najwyŜszymi wskaźnikami deklaracji wzrostu planowa-
nego zatrudnienia wskazywać mogą na wyŜszą fluktuację kadr w największych 
podmiotach lub róŜnokierunkowość zmian poszczególnych firm. Ograniczenia 
zatrudnienia mogą wynikać z racjonalizacji ekonomicznej, natomiast pozyski-
wanie pracowników moŜe być warunkowane rozwojem obszarowym czy asor-
tymentowym. Deklaracje o zmniejszeniu liczby osób pracujących były dwu-
krotnie rzadsze w podmiotach mikro, a Ŝadna z firm zatrudniających 10–49 
osób nie zamierzała ograniczyć liczebności personelu. 

Zmniejszanie kadry deklarowano relatywnie najczęściej w firmach o naj-
wyŜszym wskaźniku rentowności przychodów brutto. MoŜe to wskazywać na 
dąŜenie przedsiębiorców tej grupy do zwiększenia wydajności pracy i obniŜenia 
kosztów. Nieznacznie rzadziej zamierzały obniŜać liczbę pracowników firmy  
o poziomie wskaźnika rentowności przychodów brutto poniŜej średniej. Na 
podstawie przeprowadzonych badań nie moŜna jednak jednoznacznie stwier-
dzić, czy decyzje te wynikały z dąŜenia do optymalizacji wysokości zatrudnie-
nia podyktowanego realizacją niezbędnych zadań, czy z konieczności ograni-
czania kosztów. Firmy z IV grupy rentowności równieŜ relatywnie najrzadziej 
planowały wzrost zatrudnienia, co w połączeniu ze stosunkowo najwyŜszym 
odsetkiem deklaracji stabilizacji zatrudnienia wskazuje na ich poprawną gospo-
darkę zasobami ludzkimi. 

Kryterium subiektywnej oceny pozycji rynkowej firmy (tab. 4) pozwala na 
konkluzję, Ŝe do ilościowego rozwoju kadry bardziej są skłonni reprezentanci 
firm jednocześnie bardziej optymistycznie oceniający jej pozycję na rynku. 

Tabela 4 

Perspektywy zatrudnienia według kryteriów subiektywnych 

 Ogółem 
Pozycja firmy na rynku Ocena sytuacji firmy 

Zdolność do 
konkurowania 
na rynku UE 

bardzo 
słaba 

słaba średnia mocna rozwój 
sta-

gnacja 
zanik nie tak 

Firmy ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

W tym firmy zamierzające w przyszłości liczbę pracowników: 

zwiększyć 18,5 0,0 6,7 17,7 27,3 29,7 12,0 0,0 22,2 17,6 

pozostawić bez 
zmian 

77,7 80,0 80,0 80,0 71,4 69,5 82,3 93,8 75,9 78,2 

zmniejszyć 3,8 20,0 13,3 2,3 1,3 0,8 5,7 6,3 1,9 4,2 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 
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śaden z najsłabszych podmiotów nie zamierzał zwiększać zatrudnienia, co 
było w planie ponad co czwartej firmy o mocnej pozycji na rynku. Pesymi-
styczne spostrzeŜenia dotyczące rynku przekładały się natomiast na wzrost de-
klaracji o redukcji liczby osób pracujących w przyszłości. Jedynie co setny 
podmiot przekonany o mocnej pozycji rynkowej przewidywał zwalnianie pra-
cowników, podczas gdy wśród firm o pozycji bardzo słabej zjawisko to stawało 
się powszechne i znajdowało poparcie co piątego respondenta tej grupy. Stabil-
ną liczbę osób pracujących w firmie prognozowała dominująca część badanych 
podmiotów, przy czym o ile w grupach określających pozycję rynkową jako 
bardzo słabą, słabą lub średnią odsetek podmiotów pozostawiających zatrudnie-
nie na niezmienionym poziomie wyniósł 80%, to z pozycją mocną zmalał o 8,6 
pkt. proc. 

Nie zaskakują równieŜ obserwacje, Ŝe podmioty rozwijające się ponaddwu-
krotnie częściej deklarowały zwiększanie zatrudnienia w porównaniu z przed-
siębiorstwami wykazującymi cechy zastoju oraz Ŝe Ŝadna z firm o charakterze 
zanikowym nie planowała zatrudnienia nowych osób. Przeciwnie – wraz  
z przechodzeniem kolejno przez warianty podziału w kryterium subiektywnej 
oceny sytuacji firmy od rozwoju przez stagnację do zaniku zaobserwowano 
wzrost odsetka deklaracji niezmienności liczebności kadry, wzrastała takŜe 
prognozowana redukcja etatów. 

Badane podmioty traktowały zatrudnienie dodatkowych pracowników jako 
element zwiększenia własnej konkurencyjności na otwartym rynku UE. W fir-
mach, w których menedŜerowie obawiali się konkurencji na otwartym rynku 
UE, nieco częściej przewidywano zwiększenie liczebności kadry, a w podmio-
tach, gdzie panowało przekonanie o zdolności do konkurowania, dwukrotnie 
częściej brano pod uwagę zmiany organizacyjne w kierunku ograniczenia za-
trudnienia. 

Istotne róŜnice (na poziomie istotności α=0,05) miały miejsce w przypadku 
tendencji do zmian w liczebności kadry rozpatrywanej według grup pozycji 
firmy na rynku oraz jej tendencji w kierunkach rozwój–zanik, zaś na poziomie 
α=0,1 dodatkowo w przypadku dywersyfikacji według miejsca funkcjonowania. 
Wniosek ten ponownie potwierdza zasadność analiz zachowań podmiotów han-
dlowych w układzie róŜnorodnych grup klasyfikacyjnych o charakterze zarów-
no obiektywnym, jak i subiektywnym. 
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Podsumowanie 

Przedstawione analizy pozwalają dostrzec ogólne zaleŜności, zgodnie z któ-
rymi firmy o lepiej postrzeganej sytuacji konkurencyjnej częściej uznawały 
czynnik ludzki za atut przedsiębiorstwa i przypisywały mu wyŜsze średnie oce-
ny. Jednocześnie w podmiotach takich nie unikano surowej krytyki własnego 
personelu, która umoŜliwiała podjęcie kroków doskonalących funkcjonowanie 
sfery związanej z zasobami ludzkimi, a w efekcie poprawiających ogólną pozy-
cję konkurencyjną przedsiębiorstwa. 

Analiza w ujęciu cech obiektywnych wskazywała ponadto, Ŝe analogiczne 
wzorce autooceny personelu (z wyŜszymi średnimi ocenami oraz częściej poja-
wiającymi się najbardziej krytycznymi opiniami o zasobach ludzkich) charakte-
ryzowały podmioty funkcjonujące w miastach, a charakterystyki takie nasilały 
się wraz z rosnącą rentownością przychodów brutto. Według wielkości przed-
siębiorstw najsurowsze w ocenie personelu okazały się być firmy najmniejsze. 

Badania wykazały korzystniejsze perspektywy zatrudnienia w przedsiębior-
stwach handlu detalicznego posiadających subiektywną przewagę konkurencyj-
ną. Optymistyczne oceny pozycji firmy na rynku oraz sytuacji firmy związane 
są ze skłonnością do zwiększania zatrudnienia. Sytuacje subiektywnej stagnacji 
i zaniku działalności firmy wywołują postawy asekuracyjne wyraŜone stabiliza-
cją poziomu ilościowego kadry, a nawet jej redukcją. W ujęciu cech obiektyw-
nych na ograniczenia liczebności pracowników relatywnie częściej decydowały 
się firmy o najwyŜszym wskaźniku rentowności, co mogło wpływać na niŜsze 
koszty i korzystniejsze wyniki ekonomiczne, przy załoŜeniu wysokiej wydajno-
ści i profesjonalizmu kadry, którą dysponują. 

Bibliografia 

Cyrek M., Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2012. 

Kuczewska L., Pracujący w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” ,  
w: Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów Ŝywnościowych, IBRKiK, War-
szawa 2013. 

Pracujący w gospodarce narodowej w 2012 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, 
GUS, Warszawa 2013. 

Rynek wewnętrzny w 2012 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 
2013. 

Sławińska M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 1998. 

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I–III kwartale 2013 r., GUS, 
Warszawa 2013. 

 



Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia… 271

HUMAN RESOURCES DIAGNOSIS AND EMPLOYMENT  
PROSPECTS IN RETAIL ENTERPRISES 

 
Summary 

 
The objective of the paper is verification of relations between competitive position and im-

portance of a human factor for the enterprise. The paper presents the results of own research 
which were conducted on a group of 292 entrepreneurs operating in a sector of food retail trade. 
Because of essential role of client service in this kind of activity there was verified self-
assessment of human resources. Entrepreneurs made the assessment using the SWOT analysis and 
defining human resources as strength or weakness of their enterprise. Following such diagnosis, 
the paper presents description of changes in employment which were planned in the researched 
retail entities. To deepen the analysis there were adopted some classifying criteria of the enter-
prises based on their objective and subjective features. 

Keywords: retail staff, retail trade, employment, human resources 
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RELACJE Z BEZPO ŚREDNIM PRZEŁOśONYM  
JAKO CZYNNIK MOTYWACJI DO PRACY 

 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest ukazanie roli relacji między pracownikiem a jego bezpośrednim przeło-
Ŝonym w kontekście motywacji do pracy. Część teoretyczna została poświęcona zagadnieniu 
motywacji, szczególnie motywacji do pracy w interpretacji specjalistów w tym obszarze. Istot-
nym elementem jest identyfikacja zadań/ról, jakie spoczywają na przełoŜonym. Następnie odnie-
siono się do wybranych badań empirycznych dotyczących zagadnienia relacji między personelem 
a bezpośrednim przełoŜonym w kontekście motywacji do pracy. Kluczowym elementem w arty-
kule jest część empiryczna, która zawiera wyniki badań własnych nad opisywanym zagadnie-
niem. Zweryfikowano hipotezy o wpływie relacji bezpośredniego przełoŜonego z podwładnym  
i jego umiejętnościami motywowania na rozwaŜanie przez pracownika zmiany miejsca pracy.  

Słowa kluczowe: motywacja, przełoŜony, pracownik, relacje 

Wprowadzenie  

W koncepcję marketingu personalnego ukierunkowanego na stworzenie  
i utrzymanie przez organizację wizerunku atrakcyjnego, odpowiedzialnego oraz 
uczciwego pracodawcy, na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy, włącza 

się m.in. motywowanie pracowników2. Proces ten jest szeroko opisywany  
w literaturze przedmiotu, przy jednoczesnym zainteresowaniu praktyków. Nie-
wątpliwie ogniwami w procesie motywowania są pracownicy i ich bezpośredni 
przełoŜeni. Celem artykułu jest nie tylko teoretyczna analiza motywacji do pra-
cy oraz roli bezpośredniego przełoŜonego w tym procesie, ale równieŜ (w opar-

                                                 
1 anna.dolot@uek.krakow.pl. 
2 A.I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, War-

szawa 2006, s. 14–15. 
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ciu o przeprowadzone badania empiryczne) prezentacja tego zagadnienia  
w praktyce gospodarczej. Efektem pracy jest weryfikacja hipotez w obszarze 
wpływu relacji bezpośredniego przełoŜonego i jego umiejętności motywowania 
na pracowników.  

Istota motywacji pracownika oraz motywowania do pracy  

Zagadnienia w obszarze motywacji są złoŜone, wieloaspektowe, zmienne  
w czasie i interdyscyplinarne m.in. w związku z tym, Ŝe bazują na aspektach  
o głębokim podłoŜu psychologicznym i emocjonalnym, łącząc w sobie zarówno 
obszary zawodowe, jak i osobiste. W literaturze przedmiotu pojęcie motywacji 
tłumaczone jest jako stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działa-
nia, wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych, który określa podłoŜe 
zachowań i zmian. Jest to wewnętrzny stan człowieka, mający wymiar potrzeby 
działania i bycia zauwaŜonym pozytywnie3. Pojęcie motywacji pracownika 
definiowane jest jako waŜne dla danej osoby powody, które wywołują, ukierun-
kowują i podtrzymują poŜądane zachowania. Intensywność motywacji zaleŜy 
od hierarchii celów zawodowych i odczucia wartości indywidualnych potrzeb4. 

Motywowanie rozumiane jest jako złoŜony proces docierania do motywacji 
zatrudnionych pracowników, wywoływanie gotowości do określonej postawy  
i działania. To proces, za który odpowiada podmiot oddziałujący, system celo-
wego oddziaływania, uruchamiania i podtrzymywania motywów danego czło-
wieka. Reguluje postawy i stymuluje wyniki pracy ludzi5. W literaturze przed-
miotu pojawiają się równieŜ definicje, które motywowanie łączą bezpośrednio  
z rolą kierowniczą, np. motywowanie to proces kierowniczy polegający na 
wpływaniu na zachowania ludzi, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje 
takie, a nie inne postępowanie człowieka6. Większość pracowników w mniej-
szym lub większym stopniu potrzebuje motywowania z zewnątrz, np. przez 
odpowiednie oddziaływanie bezpośredniego przełoŜonego7. Armstrong podkre-
śla takŜe, Ŝe menedŜerowie, wykorzystując własne umiejętności motywacyjne, 
wciąŜ powinni przekonywać ludzi, by czynili wszystko, co w ich mocy, korzy-

                                                 
3 K. Kubik, MenedŜer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. MenedŜerskie PTM, 

Warszawa 2012, s. 148.  
4 M. Juchnowicz, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, War-

szawa 2014, s. 390. 
5 T. Kawka, T. Listwan, Motywowanie pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, 

C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 169. 
6 J. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2011, s. 426.  
7 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 107. 
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stając przy tym z procesów motywacyjnych, jakie daje im do dyspozycji orga-
nizacja. By mogli to zrobić, muszą najpierw zrozumieć proces motywacji. War-
to zatem poddać analizie, co naleŜy do zadań osób na stanowiskach menedŜer-
skich8. 

Zdaniem Druckera menedŜer wykonuje następujące zadania9:  
– ustala cele, 
– organizuje pracę i struktury, 
– motywuje i informuje, 
– rozwija ludzi. 

Według Griffina menedŜerowie wypełniają cztery podstawowe zadania kie-
rownicze: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, 
tj. kierowanie ludźmi i motywowanie ich, oraz kontrolowanie10. Zasadniczo 
większość specjalistów w mniejszym lub większym stopniu podkreśla rolę me-
nedŜera/kierownika w motywowaniu pracowników. Bez względu na to, czy 
uŜyte zostanie sformułowanie „menedŜer”, „kierownik” czy potocznie „szef” 
jest to osoba, która jest czyimś bezpośrednim przełoŜonym, a zatem wszystkie 
przytoczane powyŜej zadania i role spełnia w stosunku do bezpośrednio sobie 
podległych pracowników. Kluczowym celem działań bezpośredniego przełoŜo-
nego w obszarze motywowania powinno być dąŜenie do osiągania załoŜonych 
celów organizacji realizowane przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb pra-
cowników oraz w zgodzie z ich wewnętrznymi przekonaniami, a takŜe syste-
mem wartości. PowyŜsze załoŜenie powinno być realizowane w codziennej 
pracy zawodowej pracownika, a przełoŜony moŜe wykorzystać dowolną kom-
binację z szerokiej gamy narzędzi motywowania.   

W literaturze przedmiotu wyróŜnia się następujące narzędzia motywowa-

nia11: 

                                                 
8 Choć w literaturze przedmiotu moŜna spotkać się z dyskusją w obszarze terminów „kierow-

nik”, „menedŜer” to często uŜywane są one zamiennie, np. J. Penc, Encyklopedia zarządzania. 
Podstawowe kategorie i terminy, WyŜsza Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008, s. 431, 
M. Mroziewski, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005,  
s. 26, K. Bolesta-Kukuła, Mały słownik menedŜera, PWN, Warszawa 1993, s. 68. Terminy te nie 
będą obiektem dyskusji w tym artykule. Słowa „kierownik” i „menedŜer” będą tu uŜywane za-
miennie, za cytowanymi źródłami.  

9 P. Drucker, Praktyka zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994, s. 368. 
10 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 

s. 5–6.  
11 S. Borkowska, Motywacja i motywowanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie 

kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 336. 
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1. Środki przymusu – cechują się duŜym stopniem imperatywności, wynikają-
cymi z zagroŜenia sankcją. Oczekiwane zachowanie (zadanie) jest wyraźnie 
określone przez motywującego i narzucone pracownikowi. Zakładają one 
podporządkowanie zachowań pracownika interesom i woli motywującego, 
bez względu na interesy motywowanego pracownika. 

2. Środki zachęty – oferują określoną nagrodę w zamian za oczekiwane za-
chowanie (działanie). Sposób działania nadal jest jednak określony przez 
motywującego (i nie musi on być zgodny z wolą motywowanego). 

3. Perswazja – ingeruje ona w sferę emocjonalną lub racjonalną człowieka, 
czyli stwarza sytuację, w której motywujący wraz z pracownikiem określa  
i podejmuje zachowania poŜądane dla obu stron.   
Choć termin „środki przymusu” moŜe wzbudzać raczej negatywne odczu-

cia, to warto skojarzyć je z takimi elementami jak, np. wyznaczanie przez prze-
łoŜonego mierzalnych, realnych, ambitnych i określonych w czasie celów i za-
dań lub jasne określenie zasad współpracy. Będą to zatem i takie działania prze-
łoŜonego, które z jednej strony nadają współpracy określony porządek i ład,  
a w konsekwencji poczucie bezpieczeństwa, z drugiej poza nakładami czaso-
wymi (np. zorganizowania spotkania w celu omówienia celów i zadań) nie wią-
Ŝą się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Tymczasem brak określenia 
zasad współpracy, celów, zakresu zadań i obowiązków moŜe pociągać za sobą 
uciąŜliwe i kosztowne konsekwencje, wzbudzać niepewność i niezadowolenie 
pracownika. Takie sytuacje pokazują równieŜ, Ŝe w danej organizacji/dziale jest 
przyzwolenie na chaos, bałagan, brak wyznaczania i przestrzegania reguł.  

W kontekście środków zachęty i nagród w zamian za oczekiwane zachowa-
nia moŜna je podzielić na materialne i niematerialne. Nagrodą materialną jest 
premia, nagroda finansowa, ubezpieczenie zdrowotne, a niematerialną pochwała 
lub uznanie przełoŜonego.  

Z powyŜszych grup narzędzi motywowania perswazja wydaje się z jednej 
strony być najtrudniejszym narzędziem do zastosowania, z drugiej wprowadza-
jąc zmiany na poziomie emocjonalnym i/lub racjonalnym w umyśle człowieka, 
motywujący moŜe osiągnąć najtrwalsze zmiany.  

Z powyŜszych rozwaŜań moŜna wywnioskować, Ŝe jednym z podstawo-
wych zadań bezpośredniego przełoŜonego jest motywowanie pracowników i Ŝe 
ma on do tego określone narzędzia i środki. Istotna wydaje się jednak analiza, 
jaką rolę w motywacji pełnią relacje z bezpośrednim przełoŜonym dla samych 
pracowników w praktyce gospodarczej.   
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Ciekawe badania nad motywacją do pracy przeprowadził Instytut Gallupa. 
Na podstawie dwóch zakrojonych na olbrzymią skalę badań wyciągnięto wnio-
ski dotyczące najistotniejszych czynników motywacyjnych. Ze względu na 
tematykę niniejszego artykułu zostaną omówione jedynie wyniki pierwszego 
badania (obydwa dotyczyły motywacji do pracy, jednak prowadzone były na 
róŜnych próbach badawczych pod względem zajmowanych przez pracowników 
stanowisk oraz liczebności prób). Badanie, o którym mowa, przeprowadzono 
wśród pracowników, którym zadano pytanie: „Czego najbardziej utalentowani 
pracownicy oczekują od swojego pracodawcy?”12. Instytut Gallupa przebadał 
ponad milion osób zatrudnionych w róŜnych firmach, branŜach, krajach. We-
dług autorów badania pracownik moŜe wybrać pracę w tej, a nie innej firmie, 
kierując się róŜnymi względami – mogą to być charyzmatyczni przywódcy, 
dobre warunki płacowe czy teŜ najwyŜszej klasy programy szkoleniowe – ale 
to, jak długo w tej firmie pozostanie i co do niej wniesie, zaleŜy od jego relacji 
z bezpośrednim przełoŜonym.  

Wyniki tych badań stały się inspiracją do przeprowadzenia samodzielnych 
badań w obszarze czynników motywacji i zweryfikowania opisanych w dalszej 
części pracy hipotez.  

ZałoŜenia i metodyka badania empirycznego 

Badania dotyczące zagadnienia motywacji do pracy zostały przeprowadzo-
ne w latach 2013–2014. Wzięło w nich udział 148 pracowników z duŜych firm 
(zarówno polskich, jak i międzynarodowych) mających swoje siedziby lub filie 
na terenie Krakowa. Zastosowano losowy dobór próby, a badania prowadzono 
metodą kwestionariuszową.  

Uczestnikami badania byli pracownicy stanowisk specjalistycznych (74,65%) 
oraz pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze (25,35%). Uczestnicy repre-
zentowali zróŜnicowany przedział wiekowy, jednak dominującą grupą były 
osoby w wieku 25–29 lat (37,06%). W dalszej kolejności dominującymi gru-
pami wiekowymi byli uczestnicy w przedziałach 30–34 lata (31,47%) oraz 35–
39 lat (16,08%). Liczniejszą grupą płciową byli męŜczyźni (56,64%). Zbadano 
równieŜ strukturę doświadczenia zawodowego badanych respondentów. Okaza-
ło się, Ŝe dominującą grupą byli pracownicy z doświadczeniem zawodowym  
z przedziału 6–10 lat (37,06%), w drugiej kolejności byli to pracownicy z prze-
działu do 5 lat doświadczenia zawodowego (32,87%). Na trzecim miejscu były 

                                                 
12 M. Buckingham, C. Hoffman, Po pierwsze: złam wszelkie zasady, Wyd. MT Biznes, War-

szawa 2004, s. 11–12.  
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to osoby reprezentujące przedział od 11 do 15 lat doświadczenia zawodowego 
(20,28%).  

Celem badań była z jednej strony ocena, na ile czynnik, jakim są relacje  
z bezpośrednim przełoŜonym, został uznany przez badanych respondentów za 
waŜny spośród innych czynników motywacji do pracy. Z drugiej strony celem 
badania była weryfikacja następujących hipotez:  
1. Im lepsze relacje z bezpośrednim przełoŜonym pracownika, tym mniejsza 

jego skłonność do myślenia o zmianie pracy. 
2. Im lepiej bezpośredni przełoŜony potrafi zmotywować i zachęcić pracowni-

ka do efektywnej pracy, tym mniejsza jego skłonność do myślenia o zmia-
nie pracy. 
Istotne wydaje się wytłumaczenie, dlaczego relacje z bezpośrednim przeło-

Ŝonym oraz jego umiejętności motywowania skorelowano z czynnikiem, jakim 
jest skłonność do zmiany pracy. Odwołując się do definicji motywacji i moty-
wacji do pracy moŜna powiedzieć, Ŝe w przypadku braku motywacji potrzeby 
działania i bycia zauwaŜonym pozytywnie tracą na sile i znaczeniu, podobnie 
jak gotowość do określonej postawy i działania. JeŜeli czynnikiem wywołują-
cym spadek motywacji są złe relacje z bezpośrednim przełoŜonym, moŜna 
wnioskować, Ŝe wpłynie to na jakość pracy pracownika i całego zespołu. MoŜe 
to znaleźć wyraz w atmosferze pracy, zasadach pracy, podziału i kontroli zadań, 
decyzjach o sposobie oceniania, awansowania, moŜliwościach rozwoju, wyna-
grodzeń i wielu innych. Złe relacje mogą wpływać nie tylko na jakość pracy 
pracownika, ale równieŜ na jego kondycję psychiczną (wywołując napięcia). 
JuŜ samo myślenie o zmianie pracy (czyli o kroku radykalnym i najczęściej 
trudnym dla kaŜdego pracownika) uznano za wyraz niezadowolenia z pracy  
i poszukiwania przez pracownika nowych moŜliwości. Zaproponowanie do 
badania zmiennej o tak negatywnym wydźwięku było celowe (choć jednocze-
śnie naleŜy podkreślić, Ŝe na decyzje o zmianie pracy wpływa na ogół więcej 
czynników niŜ tylko relacje z bezpośrednim przełoŜonym).  

Wyniki badań własnych 

Zgodnie z załoŜeniami metodycznymi badania, w pierwszej kolejności 
uczestników poproszono o wybór najwaŜniejszych dla nich czynników moty-
wacji do pracy. Zaproponowano 30 czynników wybranych na podstawie: opisa-
nych narzędzi motywacji, wyników badań Instytutu Gallupa, przeglądu literatu-
ry przedmiotu13 oraz istniejących w praktyce gospodarczej list czynników mo-

                                                 
13 J. Marciniak, Human resources, Wolters Kluwers business, Warszawa 2011, s. 345–352. 
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tywacji w firmach (równieŜ w oparciu o pilotaŜowe badania w badanych fir-
mach). Okazało się, Ŝe dobre relacje z bezpośrednim przełoŜonym znalazły się 
na czwartym miejscu, wyprzedzając takie czynniki materialne jak premia za 
dobre wyniki w pracy czy dobre i pewne wynagrodzenie. Dziesięć najistotniej-
szych czynników w opinii badanych respondentów przedstawiono na rysunku 1.  

 
Rys. 1. NajwaŜniejsze czynniki motywacji do pracy w opinii badanych respondentów 

Źródło: opracowanie własne.  

Aby zweryfikować postawione hipotezy, w pierwszej kolejności responden-
tów poproszono o odpowiedź na pytanie: jak układają się twoje relacje z bezpo-
średnim przełoŜonym? Pozytywnym zaskoczeniem była struktura odpowiedzi, 
gdyŜ okazało się, Ŝe zdecydowana większość respondentów (niemal 100%) 
panujące relacje ze swoim bezpośrednim przełoŜonym oceniła jako „raczej 
dobre” lub „zdecydowanie dobre” (rys. 2.).   

 

Rys. 2. Ocena relacji z bezpośrednim przełoŜonym przez badanych respondentów 

Źródło: opracowanie własne.  
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Badanych poproszono teŜ o odpowiedź na pytanie, na ile ich bezpośredni 
przełoŜony potrafi zmotywować i zachęcić pracowników do efektywnej pracy. 
Umiejętności w obszarze motywowania bezpośrednich przełoŜonych zostały 
ocenione pozytywnie przez niemal 80% badanych respondentów (rys. 3). Ozna-
cza to zatem, Ŝe w odczuciu pracowników istnieją pewne braki w obszarze mo-
tywowania ich do pracy przez swoich bezpośrednich przełoŜonych, ale poziom 
zadowolenia jest wysoki. 

 
Rys. 3. Ocena umiejętności motywowania przez bezpośredniego przełoŜonego w opinii badanych  

Źródło: opracowanie własne.  

W dalszej kolejności uczestnicy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, 
jak często myślą o zmianie pracy (rys. 4). Większość badanych respondentów 
(77%) odpowiedziała na to pytanie przecząco.  

 
Rys. 4. Częstotliwość rozwaŜania zmiany miejsca pracy 

Źródło: opracowanie własne.  
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Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych naleŜy podkreślić, 
Ŝe istnieje istotna statystycznie zaleŜność między relacjami respondenta z bez-
pośrednim przełoŜonym a tym, czy respondent często myśli o zmianie pracy. 
Współczynnik R = –0,26 na poziomie istotności p<0,05 moŜna interpretować  
w ten sposób, Ŝe im pracownik ma lepsze relacje z przełoŜonym, tym rzadziej 
myśli o zmianie pracy. Jest to wniosek, który po pierwsze jest zbieŜny z wyni-
kami Instytutu Gallupa, po drugie podkreśla rolę kształtowania relacji bezpo-
średniego przełoŜonego z pracownikami. 

Kolejna analiza wykazała, Ŝe istnieje istotna statystycznie zaleŜność między 
umiejętnością zmotywowania pracownika do pracy przez bezpośredniego prze-
łoŜonego a tym, czy respondent często myśli o zmianie pracy. Współczynnik  
R = –0,35 na poziomie istotności p<0,05, oznacza, Ŝe im lepiej bezpośredni 
przełoŜony umie zmotywować pracownika do pracy, tym rzadziej pracownik 
rozwaŜa zmianę pracy. 

PowyŜsze wyniki świadczą o pozytywnym zweryfikowaniu postawionych 
hipotez i podkreśleniu roli bezpośredniego przełoŜonego w relacjach z pracow-
nikami oraz procesie motywowania.  

Podsumowanie 

Zagadnienie motywacji do pracy ma charakter złoŜony. W literaturze 
przedmiotu wiele miejsca poświęca się środkom i narzędziom motywacji. Jed-
nocześnie proces motywowania uznawany jest za jedno z zadań/ról menedŜe-
rów/kierowników, którzy zarządzają podległymi sobie zespołami. W artykule 
postawiono pytania: jak waŜne dla pracowników są relacje z bezpośrednim 
przełoŜonym w kontekście czynników motywacji oraz w jaki sposób owe rela-
cje, a takŜe sposób motywowania do pracy, korelują ze skłonnością pracownika 
do zmiany pracy. Badania dowiodły, Ŝe czynnik, jakim są relacje z bezpośred-
nim przełoŜonym, znajdują się w pierwszej czwórce najwaŜniejszych czynni-
ków motywacyjnych dla badanych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezy, które 
mówią o tym, Ŝe im lepsze relacje z bezpośrednim przełoŜonym oraz im lepiej 
bezpośredni przełoŜony potrafi motywować pracowników do pracy, tym rza-
dziej myślą oni o zmianie pracy.  

Odnosząc powyŜsze wnioski do praktyki, warto podkreślić rolę bezpośred-
niego przełoŜonego w procesie motywowania do pracy (poza szerokim spek-
trum innych narzędzi i środków motywacji). PrzełoŜony ma bowiem bezpo-
średni wpływ na zawodowe aspekty pracy pracownika (wynagrodzenie, premie, 
awans, udział w szkoleniu), jak równieŜ pośredni na Ŝycie osobiste (np. decydu-
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je o zgodzie na urlop), co moŜe prowadzić do zwiększenia motywacji do pracy 
lub przeciwnie, jej spadku, a nawet (prawdopodobnie przy szeregu innych 
czynników) myśli o zmianie pracy.  
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RELATIONSHIP WITH DIRECT SUPERVISOR  
AS A MOTIVATING FACTOR 

 
Summary 

 
The aim of the paper is to show the role of the relationship between the worker and direct 

supervisor in the context of motivation. In the theoretical part the attention is paid to explaining 
what motivation is in different specialists’ interpretation. An important element is identification of 
supervisors’ tasks/roles. In the next part selected empirical studies involving supervisors’ and 
employees’ relations in the area of motivation are presented. The most important part of the paper 
is the empirical part, which contains own research results on the phenomenon. Hypothesis about 
the influence of relations between direct supervisor and his employees as well as direct supervi-
sor’s motivation skills on employee’s considering of looking for a new job were verified.  

Keywords: motivation, direct supervisor, employee, relations 
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WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA NA BUDOWANIE PRZEWAGI 

KONKURENCYJNEJ NA RYNKU 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje i podejścia do kultury organizacyjnej w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia kultury organizacyj-
nej w zarządzaniu organizacją biznesową, publiczną czy non profit. Przedstawiono tendencje 
zmian w kreowaniu zachowań organizacyjnych. Podjęto takŜe próbę ewaluacji kultury organiza-
cyjnej w organizacji przyszłości. Zaprezentowano równieŜ tworzenie innowacyjnej kultury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewaga konkurencyjna 

Wprowadzenie  

Trudno zdefiniować pojęcie kultury organizacji. Ogólnie jest przyjęte, Ŝe 
kultura organizacji to zbiór wartości, norm i postaw menedŜerów oraz pod-
władnych. Określa to, co jest najwaŜniejsze dla organizacji i na czym polega jej 
istota działania. Nastawienie organizacji powinno być ukierunkowane na 
wzrost, czyli zapewnienie satysfakcji nabywcom dóbr i usług oraz zadowolenia 
pracowników. Kultura swoje odbicie znajduje w misji organizacji. Ich wspólne 
cechy to społeczna odpowiedzialność i funkcjonowanie silnego układu organi-
zacyjnego nastawionego w szczególności na zaspokajanie potrzeb nabywców,  
a takŜe produktywności, wydajności i zysku. 

Celem artykułu jest przybliŜenie znaczenia kultury organizacyjnej w zarzą-
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dzaniu organizacją biznesową, publiczną czy non profit. Kluczowym kapitałem 
w kaŜdej organizacji jest kapitał ludzki, który jest nierozerwalnie związany  
z kreowaniem kultury organizacyjnej. Ludzie dostosowują się do zachowań 
organizacyjnych, tworzą i zmieniają te zachowania w zaleŜności od otoczenia, 
w którym funkcjonują. W artykule zaprezentowano wybrane kierunki zmian  
w kulturze organizacyjnej pod wpływem zmian otoczenia. Ma to na celu uświa-
domienie menedŜerom czy interesariuszom organizacji, jak ogromną wagę ma 
kultura organizacyjna w procesie zarządzania organizacją, a przede wszystkim 
wpływ klimatu organizacyjnego na działania ludzi. MoŜna postawić trzy tezy: 
1. Kultura organizacyjna moŜe stanowić mocny fundament dla tworzenia sil-

nego i mocnego przedsiębiorstwa na rynku. 

2. Kultura organizacyjna nastawiona na wiedzę powinna ukierunkować swoje 
działania na jej generowanie oraz rozwój. 

3. Znaczenie kultury organizacyjnej, wartości i wizji w organizacji wzrasta 
wtedy, gdy wzrasta udział usług, kapitału intelektualnego oraz wzrastają 
oczekiwania interesariuszy. 

Kluczowe elementy i funkcje kultury organizacyjnej  

Za sprawą globalizacji czy teŜ duŜej konkurencji kultura organizacji ulega 
ciągłym przemianom. Wpływa na tworzenie w świadomości partnerów rynko-
wych, a takŜe klientów, obrazu przedsiębiorstwa. Obraz organizacji moŜe być 
odbierany pozytywnie albo negatywnie przez interesariuszy organizacji. Pier-
wotna kultura wywodzi się od filozofii pierwszego załoŜyciela firmy. Następnie 
przekazywana jest na pracowników przez symbole materialne, język, rytuały, 
anegdoty. MenedŜerowie tworzą wspólny klimat, określają granice, co jest do-
bre, a co nie. Do organizacji dobierani są nowi pracownicy przewaŜnie o po-
dobnych poglądach. 

W skład kultury wchodzą elementy trwałe, dlatego tak trudno ją zmienić. 
Kształtuje je się przez kilka, a nawet kilkanaście lat. ZaleŜy to od długości Ŝycia 
danej organizacji. Mają one głęboko zakorzenione wartości, do których pra-
cownicy są bardzo przywiązani. Treść i siła kultury wpływa na klimat etyczny 
organizacji i zachowania etyczne jej członków. Pielęgnowanie wysokich stan-
dardów etycznych występuje tylko wtedy, gdy kultura organizacji wykazuje 
tolerancję dla ryzyka, małą agresywność, a zwłaszcza skupia się zarówno na 
środkach, jak i celach wyznaczonych do realizacji przez przedsiębiorstwo. 
Istotne jest równieŜ nowatorstwo menedŜerów oraz dąŜenie do wyznaczonych 
celów.  
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„Relatywizm kultury organizacyjnej wynika z celów i środków specyficz-
nych dla poszczególnych firm, ale takŜe z kryteriów selekcji psychologicznej 
preferującej określone typy osobowości i inteligencji swoich pracowników. (…) 
Tradycja jest źródłem ideologii i obyczaju, stanowiących bazę określonego typu 
kultury.(…). Jest wartością trwałą kaŜdej firmy i wyznacznikiem jej efektywno-
ści i oryginalności”2. Właściwa kultura i etyka w organizacji przyczynią się do 
właściwego zarządzania przedsiębiorstwem, bez konieczności ciągłego kontro-
lowania pracowników. Firma powinna być zarządzana takimi wartościami, któ-
re są propagowane przez kierownictwo. W rękach menedŜerów leŜy moralność 
i etyka decyzji podejmowanych w imieniu organizacji. Ich obowiązkiem jest 
dotrzeć do pracowników w taki sposób, aby w ich pracy moralna idea biznesu 
przyświecała jako główny cel. Dlatego na stanowiskach kadry kierowniczej 
powinni znajdować się nie tylko ludzie dobrze wykształceni, ale i dojrzali mo-
ralnie, dąŜący w swych decyzjach do doskonałości.  

Kultura organizacyjna, według E. Scheina, to fundamentalne załoŜenia, któ-
re zostały stworzone wewnątrz organizacji. Z punktu widzenia psychologiczno-
-socjologicznego to system norm, wartości określający sposób postępowania 
organizacji przez zespół. Na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa mogą skła-
dać się: 

– wzory myślenia – wartości utworzone w przedsiębiorstwie, słuŜące pra-
cownikom do dokonywania odpowiednich wyborów; wzory te są stan-
dardami zachowań sprzyjających nawiązaniu znajomości i utrzymaniu 
pozytywnej relacji między personelem, normami zaś określa się nie-
formalne zasady postępowania będące fundamentem Ŝycia społecznego 
w danej instytucji, 

– wzory zachowań – pod tym pojęciem kryje się szereg postaw, które  
w aspekcie psychologii społecznej nazywane są predyspozycjami psy-
chicznymi istoty ludzkiej do pewnych zachowań, 

– symbole – mogą to być elementy fizyczne, czyli strój słuŜbowy, ele-
menty ozdobne, charakterystyczne dla danej organizacji, bądź moŜe być 
to język pełniący rolę komunikacji między współpracownikami, hasła, 
skróty myślowe. 

KaŜda grupa tworzy system społeczny, który funkcjonuje w miejscu pracy. 
Aby utrzymać pracowników w organizacji i w pełni wykorzystać ich kompe-
tencje, by i oni mogli sami być efektywni, naleŜy stworzyć pozytywną kulturę 

                                                 
2 J.F. Terelak, Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005, s. 209–210. 



Jacek Dziwulski 286

sprzyjającą produktywnej pracy, wykonywaniu prawidłowo poleceń, dzielenia 
się między współpracownikami wiedzą, informacjami. Pozytywna kultura orga-
nizacyjna to prawidłowa komunikacja między pracownikami oraz między pra-
cownikami a zarządem czy dyrekcją. Takie kontakty rodzą zaufanie, budują 
pozytywne relacje, utoŜsamiają pracowników z instytucją i kreują dobry wize-
runek wewnątrz organizacji, a to wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. UtoŜ-
samianie się pracowników z miejscem pracy stanowi istotny czynnik w oczach 
pracodawcy. Pozytywna kultura wpływa na pracowników, budując nowe fun-
damenty dla kapitału organizacyjnego3. 

Kultura organizacyjna nastawiona na wiedzę powinna ukierunkować swoje 
działania na jej generowanie oraz rozwój. Charles Leadbearter uwaŜa, Ŝe kaŜda 
instytucja opierająca się na wiedzy i będąca we wspólnej korelacji z kulturą 
musi posiadać pewne cechy, które sprzyjać będą generowaniu wiedzy, co zna-
czy samodzielności jednostki, zaś zespoły powinny posiadać pewien zakres 
swobody w celu wygenerowania nowych pomysłów, a pracownicy mieć moŜ-
liwość wykazania się w sferze kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Organi-
zacja juŜ w trakcie doboru pracowników musi ustalić profil kandydata i nasta-
wić się na pozyskiwanie wyspecjalizowanych jednostek o wcześniej ustalonych 
kompetencjach4. Wewnątrz firmy zachowania przyczyniające się do dzielenia 
się wiedzą, informacjami między pracownikami powinny być promowane. Sa-
ma jednak instytucja musi patrzeć w przyszłość, swoje działania zorientować na 
rozwój firmy i swoich podwładnych. W swoich zasobach musi posiadać pra-
cowników zdolnych, kreatywnych, o duŜej wiedzy, doświadczeniu i kompeten-
cjach. 

Kultura organizacyjna ma pełnić funkcję wyjaśniającą i przedstawiającą 
liczne wskazówki postępowania, ale takŜe ma pomóc zrozumieć działania insty-
tucji, w której pracują. Kultura taka będzie stanowić bodziec do działania, 
czynnik motywujący do twórczego myślenia i chęci współpracy z organizacją. 
MoŜe stanowić mocny fundament dla tworzenia silnej firmy z uwzględnieniem 
zdolnych, wykształconych pracowników stanowiący zgrany zespół wykonują-
cych pracę w przyjaznej atmosferze, kreując tym samym wizerunek firmy we-
wnątrz niej i na zewnątrz5. 

Kultura organizacyjna pełni pięć podstawowych funkcji: integracyjną, per-

                                                 
3 J. Low, P.C. Kalafut, Niematerialne wartości firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,  

s. 151. 
4 Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005, s. 54. 
5 J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 

2005, s. 29. 
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cepcyjną, adaptacyjną, nadawania toŜsamości oraz stymulowania zmian organi-
zacyjnych6. Funkcja integracyjna kultury organizacyjnej, według P. Bate’a, to 
kultura rozumiana jako społeczny „klej” utrzymujący organizację w całości. 
Ten „klej” to uczestnictwo w organizacji, które przejawia się w zrealizowaniu  
i akceptowaniu wspólnych celów, wartości, norm i zwyczajów. E.H. Schein 
wymienia sześć grup czynników, które pozwalają oceniać stopień integracji 
kulturowej grupy pracowniczej: 

– wspólny język oparty na podobnych rozumianych kategoriach pojęcio-
wych, na własnym słownictwie,  

– określanie granicy grupy, oddzielającej ją od otoczenia,  
– stworzenie hierarchii wewnętrznej i zasad stratyfikacji społecznej we-

wnątrz grupy, 
– utrwalenie się zasad, reguł i rytuałów regulujących stosunki między 

członkami grupy, 
– uzgodnienie systemu kar i nagród, 
– przyjęcie wspólnej ideologii, która pozwala uzasadnić stosunek człon-

ków grupy do samej organizacji oraz panujących w niej reguł7. 
Funkcja percepcyjna jest to sposób postrzegania rzeczywistości, otoczenia, 

organizacji i siebie przez członków organizacji. A.M. Pettigrew definiuje kultu-
rę organizacyjną, przez nawiązanie do funkcji percepcyjnej, jako system kolek-
tywnie akceptowanych znaczeń, zrozumiałych dla grupy w określonym czasie8. 
Funkcja ta moŜe być postrzeganiem rzeczywistości organizacyjnej i otoczenia 
przez pryzmat filtrów poznawczych i stereotypów, wspólnych członkom orga-
nizacji. 

Funkcja adaptacyjna wiąŜe się z wypracowaniem scenariuszy zachowania 
się w określonych sytuacjach dzięki postrzeganiu rzeczywistości organizacyjnej 
i otoczenia jako elementów względnie stabilnych. E.H. Schein mówi o funkcji 
adaptacyjnej jako spoiwie grupy pracowniczej. Kultura organizacyjna umoŜli-
wia identyfikację pracowników z organizacją przez budowanie porozumienia. 
Elementy konsensusu według Scheina to9: 

– wizja, misja i strategia, 
– cele organizacji, które z jednej strony prowadzą do realizacji misji, zaś 

                                                 
6 Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990, 

s. 13–16. 
7 E.H. Schein, Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1985, s. 50. 
8 A.M. Pettigrew, On studying organizational culture, „Administrative Science Quarterly” 

1979, December. 
9 E.H. Schein, Organizational…, s. 51. 
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z drugiej uwzględniają interesy pracowników, 
– środki umoŜliwiające osiągnięcie celów, np. system zarządzania, model 

podejmowania decyzji, podział pracy, technologia itp., 
– kryteria oceny działania organizacji wraz z załoŜonymi strategiami  

i metodami oraz narzędziami słuŜącymi do korygowania działań. 
Nadawanie toŜsamości organizacji jest związane z tworzeniem wspólnego, 

spójnego wizerunku organizacji, poczucia wspólnoty jej uczestników. Kultura 
organizacyjna staje się katalizatorem i narzędziem zmian organizacyjnych. 

Innowacyjna kultura organizacyjna a przewaga konkurencyjna na rynku 

Wiele organizacji na świecie, które działają globalnie, zatrudnia pracowni-
ków z róŜnych krajów. Przemieszanie ludzi o róŜnej kulturze i mentalności 
wymusza wprowadzanie zmian w zachowaniu osób i organizacji. W przyszłości 
powstanie nowa, globalna i ujednolicona kultura organizacyjna, która będzie się 
charakteryzować: 

– relatywizacją wartości i norm kulturowych (wcześniej uznawanych za 
uniwersalne tylko dla kultur lokalnych), 

– ujednoliceniem wartości i wzorców, 
– utratą znaczenia i specyfiki wartości narodowych, 
– ujednoliceniem komunikacji10. 
Kultura globalna jest rozpowszechniana przez takie mechanizmy, jak: kor-

poracje transnarodowe, globalne rynki finansowe, ujednoliconą komunikację 
masową oraz wzory zarządzania on best way. Kształtowanie kultury organiza-
cyjnej jest związane ze zmianami, które zachodzą w otoczeniu organizacji,  
a w szczególności w sektorze konkurencyjnym. E.H. Schein wymienia kilka 
moŜliwych negatywnych skutków braku zmian kultury, które wiąŜą się z od-
działywaniem na inne elementy organizacji: 
1. Ograniczanie moŜliwości wdraŜania nowych strategii – załoŜenia dotych-

czasowej kultury kłócą się z załoŜeniami nowej strategii. 
2. Problemy pojawiające się w sytuacji fuzji czy przejęć – róŜne wartości kul-

turowe. 
3. Trudności związane z wdraŜaniem nowych rozwiązań w sferze organizacji, 

technologii i struktury organizacyjnej. 
4. Generowanie konfliktów międzygrupowych – wzmacnianie subkultur czy 

kontrkultur. 
5. Kłopoty z systemem komunikacji – róŜne perspektywy subkultur organizacji. 

                                                 
10 Ł. Sułkowski, Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002, s. 151. 
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6. Trudności z asymilacją nowych pracowników w organizacji. 
7. Zmniejszenie efektywności pracy przez pojawienie się nowych norm kultu-

rowych, które obniŜają wydajność i skuteczność działań pracowników11. 
T. Kelley twierdzi, Ŝe trzeba umieć stworzyć i utrzymać innowacyjną kultu-

rę organizacyjną, aby uzyskać zdolność do stałego wyprzedzania konkurencji w 
codziennych działaniach12. JeŜeli jako organizacja potrafmy stworzyć suge-
stywną wizualizację przyszłości, to nasi partnerzy (dostawcy, dystrybutorzy czy 
konsultanci) oraz nasi klienci mogą pomóc nam w realizacji wizji przez nas. 
Metodologię tworzenia innowacyjnej kultury organizacyjnej moŜna ująć w pię-
ciu krokach: 
1. Zrozumienie rynku, klienta i technologię wraz z wszystkimi moŜliwymi 

ograniczeniami.  
2. Obserwacja konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach.  
3. WyobraŜenie nowych produktów wraz z ludźmi, którzy z nich korzystają. 
4. Ocena i udoskonalanie prototypów. 
5. WdroŜenie nowego produktu na rynek. 

W większości firm innowacja zaczyna się od zespołów, a te tworzone są 
przez jednostki. T. Kelley proponuje osiem modeli liderów zespołów13: 
1. Wizjoner – osoba, która wyobraŜa sobie przyszłość, inspiruje przywiązanie 

i zapał do pracy. 
2. Facet na kłopoty – osoba, która nie toleruje głupców i ucina zbędne dysku-

sje w grupie. Umie sobie poradzić w kaŜdej sytuacji i jest specjalistą od 
rozwiązywania wszelkich problemów.  

3. Obrazoburca – osoba, która kwestionuje status quo. Nie podziela wszyst-
kich poglądów na pracę zespołową i innowację. Dysponuje zdolnością wy-
krywania najwaŜniejszych trendów i strategicznych sojuszników. 

4. Badacz pulsu – osoba, która inspiruje projektantów czy inŜynierów  
w przedsiębiorstwie, pokazując im często niedostrzegane wyobraŜenia  
i schematy zachowań zwykłych i niezwykłych ludzi. 

5. Rzemieślnik – osoba, która pozostawia swobodę ludziom tworzącym nowe 
rozwiązania, aby miały otwarty umysł. 

6. Technolog – osoba, która zna się na skomplikowanych materiałach, urzą-
dzeniach czy technologiach. Potrafi rozwikłać bizantyjskie problemy czy 

                                                 
11 E.H. Schein, Organizational…, s. 30–44. 
12 T. Kelley, Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej 

firmy projektowej, New Media S.r.I., Rzym 2010, s. 125–128. 
13 Ibidem, s. 128–131. 
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wskazać na tajemnicze źródła informacji. 
7. Przedsiębiorca – osoba, która jest błyskotliwa i skłonna do innowacji. Stale 

eksperymentuje z szybką burzą mózgów, opracowywaniem prototypów  
i komunikowaniem innowacji. Jest mistrzem procesu technologicznego  
i nadzwyczajnym liderem sesji burzy mózgów. 

8. Transwestyta – osoba, która jest samoukiem i entuzjastą, o bardzo silnej 
motywacji wewnętrznej. Główne jej cechy to: energia, zdolności i osobo-
wość.  
MenedŜer chcąc, aby kultura organizacji była bardziej etyczna, musi pamię-

tać o prezentowaniu swoją osobą wysokiego poziomu etycznego – jego zacho-
wanie ma być wzorem do naśladowania dla pozostałych członków organizacji. 
Powinien takŜe rozpowszechniać kodeks etyczny firmy, na czele której stoi.  
W pracy organizacji nie moŜe zabraknąć warsztatów, seminariów i programów 
kształtujących zachowania etyczne, zas osoby prezentujące wysoki poziom 
etycznego zachowania powinny być nagradzane. Kulturę organizacji tworzą 
przede wszystkim liderzy zespołu, przewaŜnie ci, którzy kształtowali ją od sa-
mego początku. WaŜne jest zatem, aby pracownicy widzieli ich z jak najlepszej 
etycznie strony, poniewaŜ często utoŜsamiają się z przywódcami posiadającymi 
wizję, z ich oczekiwaniami i zachowaniem.   

Podsumowanie 

Celem podsumowania wskazano na siedem podstawowych cech charakte-
ryzujących zarządzanie, według P.F. Druckera, z którymi autor niniejszego 
artykułu całkowicie się zgadza14: 
1. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współ-

działanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości oraz maksy-
malnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. Ludzie są najwaŜ-
niejszym zasobem organizacji. Takie instrumentalne podejście oznacza, Ŝe 
nie chodzi tu o wykazanie swoich racji czy wypowiadanie opinii, ale przede 
wszystkim o osiągnięcie celu w postaci poŜądanych zachowań innych osób 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Dobry menedŜer nie jest 
ani „twardy”, ani „miękki”, ale taki, jaki powinien być, by osiągnąć zamie-
rzone cele w konkretnych relacjach. Takie świadome zachowanie wymaga 
oczywiście szczególnego przygotowania. Polega ono po pierwsze na precy-
zyjnym uświadomieniu sobie, co chce się osiągnąć w konkretnej sytuacji, 
po drugie zaś na przemyśleniu zawczasu swego sposobu postępowania lub 

                                                 
14 M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006, s. 64. 
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teŜ na szybkim instynktownym jego określeniu, a po trzecie na umiejętności 
eliminowania wszelkich ubocznych reakcji, mogących negatywnie wpłynąć 
na efekty  działania i współdziałania15.  

2. Zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze. Oznacza to, Ŝe musi 
uwzględniać uznawane przez daną społeczność normy właściwego zacho-
wania, wartości, które pozwalają odróŜnić zło od dobra, symbole, mity, le-
gendy. Jednostki ludzkie są uczestnikami wielu kultur: narodowej, regio-
nalnej, zawodowej, organizacyjnej. Efektywne oddziaływanie na innych lu-
dzi wymaga znajomości kultur, w których ci ludzie uczestniczą, i szacunku 
dla tych kultur. 

3. Zarządzanie wymaga prostych i  zrozumiałych wartości, celów działania  
i zadań, jednoczących wszystkich uczestników. Wartości i cele powinny 
prowadzić do ich emocjonalnego zaangaŜowania. Takie ambitne zadania 
mają zdolność mobilizowania ludzi do wysiłku nawet wtedy, gdy począt-
kowo wydają się mało realne. Szczególnie sugestywne są w tym względzie 
przykłady firm japońskich, które w latach 50. postawiły sobie za cel do-
równanie amerykańskim gigantom. Wydawało się to wtedy szaleństwem. 
Warto pamiętać, Ŝe w latach 50. japoński przemysł samochodowy był pod 
wieloma względami mniej zaawansowany niŜ polski dzisiaj. 

4. Zarządzanie powinno doprowadzić do tego, aby organizacja była zdolna do 
uczenia się, czyli adaptacji do zmiennych warunków oraz stałego doskona-
lenia się uczestników, czyli nabywania przez nich nowych umiejętności, 
moŜliwości, wzorców działania. Jest to szczególnie istotne w warunkach 
transformacji ustrojowej, kiedy warunki działania przedsiębiorstw uległy 
radykalnej zmianie. 

5. Zarządzanie wymaga komunikowania się wewnątrz organizacji i z jej oto-
czeniem. Najczęstszą formą pracy menedŜera jest właśnie komunikowanie 
się: rozmowy, spotkania, narady, kontakty telefoniczne, przemówienia itp. 
Sztuka komunikowania się polega na: przekazywaniu właściwym adresa-
tom we właściwym czasie komunikatów, które zostaną zrozumiane zgodnie 
z intencją nadawcy i wywołają zamierzony przez niego skutek oraz na 
zdolności do właściwego odbioru komunikatów nadawanych przez innych, 
czyli rozumienia, dlaczego zostały one nadane. 

6. Zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników pozwalających 
stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać efektywność dzia-

                                                 
15 A. Koźmiński, Zarządzanie, Wyd. WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Le-

ona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2002, s. 63. 
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łań. Istnieją zestawy powszechnie stosowanych wskaźników finansowych, 
ekonomicznych, rynkowych, technicznych i społecznych. Wskaźniki te 
mierzą: płynność finansową, stopę zwrotu zainwestowanego kapitału, 
usterkowość wyrobów, koszty operacji składających się na proces produk-
cyjny, rotację zapasów, absencję pracowników, fluktuację kadr i setki in-
nych zjawisk. Stosowanie wskaźników pozwala nie tylko reagować na za-
szłości, ale takŜe prognozować przebieg zjawisk i podejmować działania 
zaradcze. Kierownictwo kaŜdej firmy powinno wypracować własny zestaw 
wskaźników, dostosowany do jej specyfiki, rozbudowując monitoring po-
szczególnych obszarów działania firmy. 

7. Zarządzanie musi być jednoznacznie zorientowane na podstawowy i naj-
waŜniejszy rezultat, czyli zadowolenie klienta. Wymaga to spełnienia co 
najmniej dwóch warunków: 
– stałego kontaktu i dobrej komunikacji z klientami, co zapewnia wiedzę 

o ich potrzebach i kryteriach oceny produktu oferowanego przez firmę, 
– odpowiedniego nastawienia pracowników firmy, którzy są skłonni 

„wejść w buty klienta”, postawić się na jego miejscu i zrobić to, czego 
by sobie Ŝyczył. 

Aby skutecznie zarządzać ludźmi, trzeba stworzyć im odpowiednie warunki 
do pracy. Nie tylko waŜne jest wyposaŜenie stanowiska do pracy, lecz stworze-
nie odpowiedniej atmosfery. Zły klimat organizacyjny nie wpływa pozytywnie 
na skuteczność i efektywność działań podejmowanych przez pracowników. 
Zarządzanie w praktyce napotyka wiele problemów, które wynikają z natury 
człowieka, co przekłada się na jakość wykonywanej pracy. System komunikacji 
między ludźmi jest w organizacji bardzo waŜnym elementem. Wiele organizacji 
ma źle funkcjonujący system komunikacji wewnątrz czy na zewnątrz. MoŜe to 
doprowadzić do tego, Ŝe klienci będą masowo odchodzić do konkurencji.  
W praktyce najczęściej popełnianym błędem jest nieodpowiedni dobór kadry. 
Doprowadza to do mniejszej skuteczności i efektywności działania organizacji, 
a w skrajnych przypadkach do bankructwa. Wpływa teŜ na pozycję konkuren-
cyjną danej firmy na rynku. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz ich wpływ na 
kształtowanie relacji z klientem. Wykazano, Ŝe klienci zwracają uwagę na oba typy komunikacji. 
DuŜą rolę w nawiązywaniu dobrych interakcji odgrywa kontakt wzrokowy, mimika oraz gestyku-
lacja. Istnieją w komunikacji bariery, które utrudniają odbiór komunikatów. Zalicza się do nich 
wiele róŜnych elementów. Brak zainteresowania klientem jest jedną z najczęściej wskazywanych. 
Kształtowanie dobrych relacji z klientem naleŜy rozpocząć od ich kształtowania z klientem we-
wnętrznym, czyli stworzenia rzetelnego, rzeczywistego zespołu zadowolonych pracowników, 
którzy cechy te przekaŜą klientowi zewnętrznemu i tym samym pozyskają go dla firmy. 

Słowa kluczowe: komunikacja interpersonalna, klient, relacje, obsługa klienta 

Wprowadzenie 

KaŜda funkcjonująca na rynku firma jako jeden z priorytetowych celów 
działalności stawia pozyskanie i zatrzymanie klienta. Mają temu słuŜyć dwa 
powiązane ze sobą działania: zarządzanie relacjami z klientem oraz kształtowa-
nie relacji z klientami. Pojęcie „zarządzanie relacjami z klientami” (ang. custo-
mer relationship management – CRM) moŜe być rozumiane jako filozofia biz-
nesu lub system informatyczny2. Celem stosowania CRM w przedsiębiorstwach 
jest identyfikowanie, przyciąganie i utrzymanie bliskich kontaktów z klientem, 
a w efekcie długookresowy wzrost sprzedaŜy3. Pozyskana w ten sposób wiedza 

                                                 
1 a.rybowska@wpit.am.gdynia.pl. 
2 A.D. Mazur, K. Jaworska, CRM – zarządzanie relacjami z klientami, Wyd. Madar, Zabrze 

2001, s. 11–12. 
3 A. Stachowicz-Stanusch, M. Stanusch, CRM. Przewodnik dla wdraŜających, Wyd. Placet, 

Warszawa 2007, s.17. 
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na temat zadowolenia oraz problemów i uwag poszczególnych klientów lub ich 
pewnych grup wymaga profesjonalnego zarządzania. Systemy CRM angaŜują 
wszystkich pracowników firmy, na wszystkich szczeblach i we wszystkich 
działach, które wcześniej nie miały ze sobą związku, a z punktu widzenia bizne-
su i dobra klienta ich współpraca okazuje się kluczowa. Systemy informatyczne 
CRM pozwalają na gromadzenie róŜnych informacji o kliencie i przekazywaniu 
ich między pracownikami, a w efekcie – na lepsze poznanie klienta i jego po-
trzeb. Sprawne i efektywne działanie systemu CRM zaleŜy od pracowników 
firmy, ich samopoczucia, zaangaŜowania i zadowolenia. Niezadowolony pra-
cownik (pracownik liniowy, doradca, sprzedawca mający bezpośredni kontakt  
z klientem zewnętrznym), który odchodzi z firmy, bardzo często zabiera ze sobą 
klientów. Celem przedsiębiorstw jest dbanie o kluczowych klientów zewnętrz-
nych oraz klientów wewnętrznych (rys. 1).  

 
CRM – Zarządzanie relacjami z klientem; KRKw – Kształtowanie relacji z klientem wewnętrznym między 

róŜnymi poziomami i jednostkami w strukturze firmy; KRKw1 - Kształtowanie relacji z klientem wewnętrz-
nym (pracownikami  na tym samym poziomie w strukturze firmy); KRKz – Kształtowanie relacji z klientem 
zewnętrznym (np. z  kluczowymi klientami); j.w. – jednostki wewnętrzne w strukturze firmy 

Rys. 1. Zarządzanie relacjami z klientem a kształtowanie relacji z klientem wewnętrznym i ze-
wnętrznym w firmie 

Źródło: opracowanie własne. 

Klient w systemach CRM traktowany jest przedmiotowo. Jednak świadomy 
klient/konsument nie chce być zarządzany. Dlatego wydaje się, Ŝe bardziej 
przyjazne dla klienta jest kształtowanie relacji, czyli proces, w którym  docho-
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dzi do kontaktu klienta z pracownikiem, ale zachodzące w wyniku tego spotka-
nia relacje są przyjazne dla klienta, pracownik jest rzeczywisty, naturalny, bez 
wymuszonych zachowań. W kontakcie tym istotną rolę ze strony firmy odgry-
wa ich klient wewnętrzny, w tym wypadku pracownik mający bezpośredni kon-
takt z klientem zewnętrznym. Potwierdza to odpowiedzialność firmy za kształ-
towanie relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. 

NiezaleŜnie od rodzaju klienta w obu przypadkach waŜne jest kształtowanie 
relacji, opierającej się na komunikacji interpersonalnej w bezpośrednim kontak-
cie dwojga ludzi, której przybliŜenie jest głównym celem artykułu. Wskazano 
takŜe jej wpływ na kształtowanie relacji z klientem. 

Warunki dobrej komunikacji interpersonalnej 

Komunikacja interpersonalna to proces polegający na dzieleniu się znacze-
niami za pomocą symbolicznych informacji, czyli komunikatów (słowa, litery, 
dźwięk)4. Inna definicja mówi, Ŝe komunikowanie to intencjonalna wymiana 
werbalnych i niewerbalnych znaków (symboli), podejmowana dla poprawy 
współdziałania lub podzielenia znaczeń między partnerami5. W komunikacji 
interpersonalnej wyróŜnia się komunikację werbalną (ustną i pisemną) oraz 
niewerbalną6. Jak pokazują badania, w komunikacji najwaŜniejszy jest komuni-
kat niewerbalny, gdyŜ w ten sposób przekazywane jest prawie 55% informacji, 
38% przez sposób mówienia (ton głosu, tempo, barwa) a zaledwie 7% informa-
cji za pomocą słów7. Zostało to potwierdzone w róŜnych badaniach, gdzie wy-
kazano, Ŝe oprócz tradycyjnych form kontaktowania się z klientem i kształto-
wania z nim pozytywnych relacji, klienci zwracają uwagę na komunikaty nie-
werbalne, a szczególnie na mimikę, gestykulację oraz ton głosu. Kobiety zwra-
cają większą niŜ męŜczyźni uwagę na atmosferę panującą w firmie i na we-
wnętrzne relacje interpersonalne8.  

W komunikacji niewerbalnej wyróŜnia się kilka grup róŜnych sygnałów: 
parajęzyk, kinezjetyka, samoprezentacja, dotyk, proksemika, chronemika, ele-
                                                 

4 J. Stoner i in., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 508. 
5 R. Smolski, Słownik encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wyd. Europa, Wrocław 1999, 

s. 89. 
6 J. Stoner i in., Kierowanie…, s. 508. 
7 A. Mehrabian, M. Wiener, Decoding of inconsistent communications, „Journal of Personality 

and Social Psychology” 1967, Vol. 6 (1), s.109–114 
8 A. Rybowska, Wpływ komunikacji interpersonalnej na kształtowanie relacji z klientami  

w firmach usługowych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na 
klienta na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 443. 
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menty otoczenia9. Większość z nich odbierana jest podprogowo, gdyŜ stosunek 

emocjonalny do rozmówcy wyraŜany jest w postaci minimalnych ruchów mię-
śni twarzy, rąk, całego ciała, intonacji czy melodii głosu. Prawdziwa ekspresja 
mimiczna nie pozostaje na twarzy dłuŜej niŜ kilka sekund, a te trwające dłuŜej 
to ekspresje symulowane. Czas, w jakim pojawi się dany znak, oraz długość 
jego trwania równieŜ stanowią pewną informację i pomagają ustalić, czy jest to 
emocja spontaniczna, czy symulowana.  

KaŜdy człowiek ma mniejszą lub większą wraŜliwość i zdolność odbierania 
komunikatów niewerbalnych, a wiedza na ich temat (intuicyjna lub nabyta) 
wzmaga umiejętność ich interpretowania. Wykazano róŜnice w odbiorze tego 
typu komunikatów przez kobiety i męŜczyzn, co z kolei powoduje, Ŝe innego 
rodzaju komunikat naleŜy kierować do przedstawicieli obu płci.  

Komunikacja przyniesie poŜądany rezultat, jeśli zostaną spełnione warunki 
dobrej komunikacji:  

− dobra wola nadawcy i odbiorcy, 
− odpowiedni czas (bez pośpiechu), 
− odpowiednie okoliczności (miejsce, czynniki zewnętrzne, np. cisza, wy-

strój), 
− odpowiednie moŜliwości fizyczne uczestników komunikacji (rozumienie 

języka, słyszenie).  

Bariery w komunikacji interpersonalnej 

W komunikacji interpersonalnej mogą pojawić się pewne czynniki zakłóca-
jące efektywne porozumiewanie się między nadawcą i odbiorcą komunikatu. 
Nazywa się je barierami komunikacyjnymi. Nęcki dzieli je na dwie grupy10.  
W pierwszej uwzględniono aspekty o charakterze fizycznym i psychologicz-
nym. Wskazano tu na istotność róŜnic kulturowych i brak umiejętności decen-
tracji (większość osób nie potrafi wczuć się w sytuację mówiącego). Zakłóce-
niem zaliczonym do tej grupy są równieŜ utrudnienia percepcyjne (zła artykula-
cja rozmówcy, warunki zewnętrzne (głośna muzyka). DuŜy problem stanowią 
stereotypy, które pozwalają na uproszczone wartościowanie rozmówcy ze 
względu na jego status. W tym wypadku więcej uwagi i szacunku okazuje się 
ludziom o wysokim statusie niŜ tym o niskim. Kolejną barierą w dobrej komu-

                                                 
9 M. Głowik, Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych, Wyd. Promotor, 

Warszawa 2004, s. 32. 
10 Z. Nęcki, Komunikowanie interpersonalne, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Po-

znań 1992, s. 33. 
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nikacji jest samopoczucie i uwarunkowania psychologiczne ludzi komunikują-
cych się. Ostatnim wymienianym zakłóceniem w tej grupie jest wybiórczość 
uwagi, czyli nieskupianie się na całości wypowiedzi współrozmówcy, ale tylko 
na jakimś pojedynczym fakcie.  

Kolejną grupę stanowią bariery wewnętrzne, które są wynikiem emocji, 
problemów z zaufaniem lub zakłóceń w rozszyfrowaniu komunikatów werbal-
nych i niewerbalnych. Do tej grupy zalicza się: 

− nadawanie podwójnych komunikatów, 

− ocenianie, osądzanie, oskarŜanie, 
− nadawanie komunikatów typu „Ty”, 
− nieuprawnione uogólnianie, 
− doradzanie w momencie, kiedy klient sobie tego nie Ŝyczy, pouczanie  

i moralizowanie, 

− Ŝartowanie wykraczające poza granice dobrego smaku, 
− spoufalanie się, 
− nieszczere pochwały, 
− blokady językowe. 
Niespójność komunikatu, czyli przekazywanie dwóch róŜnych sygnałów, 

powoduje u odbiorcy dezorientację, a w efekcie brak zaufania do rozmówcy 
oraz utrudnienie osiągnięcia porozumienia. Niespójność komunikatów przeka-
zywana jest przez dwa róŜne kanały niewerbalne. W psychologii podkreśla się 
zwrotną reakcję rozmówców na rozbieŜne komunikaty, które prowadzą do prze-
syłania równieŜ niespójnych komunikatów przez drugą stronę. Szczególną wagę 
w komunikacji przywiązuje się do sygnałów wyraŜających wątpliwości, za-
strzeŜenia, sprzeczne tendencje, których człowiek zwykle nie jest świadomy. 
Bariery w komunikacji mogą powodować opór, złość, agresję, frustrację, po-
czucie niskiej wartości, spadek motywacji, poczucie braku zainteresowania11. 
Natomiast świadomość ich istnienia oraz umiejętność ich przezwycięŜania mo-
Ŝe wpływać na poprawę komunikacji i lepsze relacje interpersonalne.  

W trosce o tworzenie dobrych relacji z klientami firmy wprowadzają stan-
dardy obsługi klienta i szkolenia pracowników z tego zakresu. Proponowane  
w nich metody obsługi klienta i nawiązywania z nim relacji zaczerpnięte są 
najczęściej z amerykańskich wzorców, co niestety, nie jest zgodne z polską 
kulturą i nie zawsze odpowiada tutejszemu klientowi. Obserwując i analizując 
obsługę klienta w polskich firmach, odnosi się wraŜenie przesadnego zachowa-

                                                 
11 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wyd. Antykwa, Kraków 2000, s. 98. 
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nia pracowników liniowych. Większą uwagę przywiązuje się do komunikatu 
werbalnego aniŜeli do pozostałych form komunikacji. Często nie są one zgodne 
z zasadami etykiety (sprzedawca jako pierwszy wita wchodzącego klienta, mó-
wiąc „Dzień dobry”), a czasami są nachalne i nieprzyjemne, np. oferowanie 
pomocy („W czym mogę pomóc?”) i nie są dobrze postrzegane przez klientów. 
Przeprowadzone wśród pracowników i klientów trójmiejskich galerii handlo-
wych pilotaŜowe badania jakościowe wykazały, Ŝe 45% badanych pracowni-
ków nie zgadza się z niektórymi wymaganiami pracodawców co do obsługi 
klienta, 90% klientów nie lubi proponowanej przez sprzedawców pomocy,  
a prawie 75% grzecznościowego powitania w sklepie (badania niepublikowane 
autorki, 2013).  

To, co w niektórych relacjach jest niepoŜądane, w przypadku innych jest 
wymagane. Klient korzystający z usług i mający określone problemy lub po-
trzeby oczekuje postawy pracownika, który wyjdzie mu naprzeciw. Innym ne-
gatywnym efektem narzucania określonych i bardzo rygorystycznych standar-
dów obsługi klienta jest zagłuszanie osobowości i indywidualności pracowni-
ka/sprzedawcy. W doborze kadry naleŜy zastosować podejście psychologiczne.  
Pracodawca juŜ na etapie rekrutacji pracownika i rozmów kwalifikacyjnych 
powinien szczegółowo określić profil charakterologiczny i osobowościowy 
zatrudnianej osoby, uwzględniając przy tym własne oczekiwania co do jego 
sylwetki i do obsługi klienta. Pozbawianie pracownika moŜliwości wykazania 
się indywidualnym podejściem do klienta, pozbawianie go własnego „ja” moŜe 
powodować u niego frustrację, złe samopoczucie, co w efekcie nie wpływa 
korzystnie na kształtowanie relacji z klientem wewnętrznym, o czym wspo-
mniano wcześniej, i zewnętrznym. Jest to powodem duŜej rotacji na stanowi-
skach sprzedawców, doradców itp.  

Standardy obsługi klienta powinny uwzględniać dobro klienta zewnętrzne-
go i wewnętrznego. Szkolenia w tym zakresie muszą stanowić drobne wska-
zówki, motywacje dla pracowników i uświadomienie im, Ŝe w kontaktach  
z klientami to oni są gospodarzami (przedstawicielami) firmy, naleŜy więc trak-
tować klienta w odpowiedni dla gospodarza sposób. Świadomość taka podnosi 
w pracowniku poczucie własnej wartości, jego odpowiedzialności za firmę  
i waŜności w kontaktach z klientami. Jednocześnie określając standardy obsługi 
klienta, naleŜy uwzględniać warunki, w jakich ten klient funkcjonuje, korzystać 
z rodzimych badań naukowych, a najlepiej badania takie przeprowadzić dla 
konkretnej firmy i wśród jej klientów. 
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Szczególną przeszkodą w komunikacji jest stereotypowe postrzeganie in-
nych osób12. Stereotyp jest to pewien względnie ustalony schemat przedstawia-
nia sobie róŜnych obiektów, a przede wszystkim osób, grup społecznych, rzeczy 
czy sytuacji zawierający jakieś oceny13. Są one przejmowane od innych ludzi 
bez sprawdzenia ich wartości poznawczej. Stereotypy interpretowane są jako 
zjawisko negatywne, choć nie zawsze tak jest.  

Stereotyp jest swoistym uogólnieniem, uproszczeniem pewnych zjawisk, 
dlatego znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu dziedzinach Ŝycia. MoŜna 
wskazać teŜ na stereotypy w komunikacji interpersonalnej. Standardy obsługi 
klienta opierają się na stereotypowym przekonaniu, niezbadanym, ale funkcjo-
nującym wśród odpowiedzialnych za te działania osób, są teŜ obserwowane  
i przejmowane  przez innych z tej samej branŜy. Takim przykładem stereotypu 
w relacjach z klientem jest wspomniane juŜ wcześniej przekonanie o koniecz-
ności witania klienta w sklepie przez mówienie mu „Dzień dobry”. Podejście 
takie zostało zaczerpnięte z amerykańskich standardów obsługi klienta, ale nie 
zostało zweryfikowane na polskim rynku i w stosunku do polskiego klienta,  
w kontekście jego kultury i mentalności. Inne stereotypowe postrzeganie, które 
negatywnie wpływa na relacje w biznesie, dotyczy grup społecznych. Ograni-
czenia takie odnoszą się do płci (np. prowadzenia interesów z kobietą, nie-
podejmowanie przez męŜczyzn tematów, które stereotypowo przypisane są 
kobietom, postrzeganie klienta przez jego ubiór, wiek itd.). Podejście takie ma 
swoje odzwierciedlenie w komunikacji niewerbalnej, a często równieŜ werbal-
nej. Przekłada się na jakość obsługi klienta, a w efekcie na kształtowanie z nim 
relacji.  

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w obsłudze klienta  

Celem przeprowadzonych w 201114 i 2012 roku badań wśród klientów czte-
rech trójmiejskich hoteli było zbadanie ich opinii na temat obsługi klienta. Ba-
dania przeprowadzono w grupie 158 osób (85 męŜczyzn i 73 kobiet). Badani to 
osoby w wieku 20–44 lata (78%) i 45–60 lat (22%), z wykształceniem wyŜszym 
(65%) i średnim (30%) (pozostałe 5% to inne rodzaje wykształcenia). Cechy 
demograficzne badanych nie wpłynęły na zróŜnicowanie odpowiedzi kobiet  

                                                 
12 M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 175. 
13 T. Szczurkiewicz, Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1970, s. 394. 
14 A. Brodowska, Komunikacja interpersonalna w procesie obsługi klienta na przykładzie re-

cepcji w hotelu Willa Lubicz, praca magisterska, promotor: A. Rybowska, Akademia Morska, 
Gdynia 2012. 
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i męŜczyzn oraz osób w róŜnym wieku czy wykształceniu. Zastosowano metodę 
ankiety bezpośredniej, w oparciu o kwestionariusz zawierający pytania otwarte 
i zamknięte dotyczące standardów obsługi klienta przez pracowników recepcji. 
Wyniki badań przedstawiono jako opis (pytania otwarte) i jako odsetek odpo-
wiedzi (kafeteria zamknięta).  

Wyniki badań pokazują, Ŝe klienci zwracają duŜą uwagę na komunikat 
przesyłany przez pracowników. Badani ocenili obsługę klienta przez pracowni-
ków jako dobrą (65%) lub bardzo dobrą (21%), a pozostali jako dostateczną. 
Prawie 40% badanych przyznało, Ŝe odczuwało zadowolenie po rozmowie  
z recepcjonistą, a prawie 20% satysfakcję. Pozostali badani nie odczuwali Ŝad-
nych emocji po tej rozmowie. Jednocześnie bardzo wysoko oceniono przygo-
towanie merytoryczne pracowników. Zaledwie 9% badanych uznało je za dosta-
teczne i niewybiegające poza pewne normy. Respondenci nie mieli równieŜ 
uwag co do sposobu przekazywania informacji. Ponad 30% z nich uznało, Ŝe 
zostały one przekazane w sposób fachowy i rzetelny, a prawie 70%, iŜ zrozu-
miało wszystkie przekazywane informacje. MoŜe to wskazywać na to, Ŝe pra-
cownicy podchodzą do kaŜdego gościa indywidualnie i potrafią dostosować 
komunikat do moŜliwości percepcyjnych odbiorcy.  

Jako bariery w komunikacji badani wskazywali brak zainteresowania ze 
strony osób odpowiedzialnych (49%), chaotyczne przekazywanie treści (33%), 
nieumiejętność słuchania (16%) i trudności językowe (2%) (rys.2).  

 
 

Rys. 2. Bariery komunikacyjne w obsłudze klienta według badanych klientów hoteli 

Źródło: badania ankietowe. 

49%

33%

16%

2%

55%

22%

11%

0%

43%

44%

11%

2%

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

brak zainteresowania 

chaotycznie przekazywane treści 

nieumiejętność słuchania 

trudności językowe męŜczyźni

kobiety

ogółem



Komunikacja interpersonalna w procesie obsługi klienta 303

Większość badanych (prawie 55%) woli bezpośredni aniŜeli  telefoniczny 
czy elektroniczny kontakt z pracownikami hotelu, dlatego zapytano ich, na jakie 
elementy zwracają uwagę w bezpośrednim kontakcie. 45% badanych zwraca 
uwagę na mimikę i postawę, 20% na formę wypowiedzi, ton i siłę głosu. Treść 
wypowiedzi oraz język i styl waŜne są odpowiednio dla 17 i 15% ankietowa-
nych. 

Na wygląd zewnętrzny pracowników zwraca uwagę zaledwie 4% badanych 
klientów (rys. 3). Wyniki te potwierdzają w duŜym stopniu przytoczone wcze-
śniej badania Mehrabiana. Jest to tym bardziej istotne, jeśli uwzględni się róŜni-
cę ponad 45 lat między jednym a drugim badaniem, a nadal odnotowuje się 
stałość postrzegania w komunikacji interpersonalnej.  

 
Rys. 3. NajwaŜniejsze elementy w komunikacji interpersonalnej w opinii badanych 

Źródło: badania ankietowe. 
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Ponad 65% badanych klientów hoteli stwierdziła, Ŝe pierwsze wraŜenie 
wpływa na odczucia i przebieg dalszej rozmowy oraz decyduje o całokształcie 
interakcji. Pozostali badani nie przywiązują uwagi do pierwszego wraŜenia  
w komunikacji interpersonalnej.  

Podsumowanie 

Pozyskiwanie, przekonanie i zatrzymanie klienta jest jednym z najwaŜniej-
szych celów współczesnych firm i reprezentujących je pracowników. Szczegól-
ną rolę odgrywa w tych działaniach komunikacja interpersonalna: werbalna  
i niewerbalna. Przeprowadzone w Trójmieście badania pokazują, Ŝe klienci  
w kontaktach z przedstawicielami firm zwracają duŜą uwagę na ten aspekt,  
a szczególnie na drugi typ komunikacji. WaŜny jest kontakt wzrokowy, mimika 
i gestykulacja. Jednocześnie badani wskazywali na bariery w komunikacji,  
a przede wszystkim na brak zainteresowania ze strony pracowników. Współ-
czesny klient jest coraz bardziej świadomy swojej wartości na rynku i w dobie 
duŜej konkurencji oczekuje szczególnego traktowania. Jednocześnie zwracając 
uwagę na przekaz werbalny i niewerbalny, łatwo odczytuje rzeczywiste intencje 
pracowników. Zweryfikowane nieprawdziwe odczucia, fałszywe zachowania, 
sztuczne uśmiechy i krzywe spojrzenia stają się przyczyną nieudanych relacji 
interpersonalnych, a w efekcie zakłóconych relacji biznesowych. 

W szkoleniu i przygotowywaniu pracowników do pracy z klientem naleŜy 
zwracać uwagę na dobór odpowiednich do tego zadania osób, które w swojej 
naturze mają zakodowane odpowiednie relacje z drugim człowiekiem. Nie 
moŜna pracownika zmieniać i zmuszać do nienaturalnego zachowania, gdyŜ 
fałsz taki zostanie szybko zidentyfikowany  przez klienta i źle przez niego od-
bierany i interpretowany. Kształtowanie relacji z klientem zewnętrznym naleŜy 
rozpocząć od kształtowania pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym, 
gdyŜ zadowolony pracownik, dobrze czujący się w pracy, mający dobre relacje 
z przełoŜonymi i współpracownikami, świadomy odpowiedzialności za firmę 
będzie miał większą motywację do zabiegania o klienta i będzie w tym natural-
ny, rzeczywisty, bez presji i wymuszonych zachowań, co na pewno dostrzeŜe  
i doceni czujny klient. 
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INTERPERSONAL COMMUNICATION IN THE PROCESS  

OF CUSTOMER SERVICE 
 

Summary 
 

The paper presents aspects of verbal and nonverbal communication, and their impact on cus-
tomer relationships. It has been shown that customers pay attention to both types of communica-
tion. A large role in establishing good interaction plays eye contact, facial expressions and ges-
tures. There are communication barriers that impede the reception of messages. These include 
many different elements. Lack of interest in the client is one of the most frequently cited barriers. 
Developing a good relationship with the client should begin from the development of good rela-
tionship with internal client that is to create a fair, genuine team of satisfied employees who 
communicate these features to external customers and thus will acquire them for the company.  
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MODELE ZARZĄDZANIA  
TOśSAMOŚCIĄ ORGANIZACYJNĄ 

 
 
 
Streszczenie 

Początkowo toŜsamość organizacyjna była postrzegana wtórnie do procesu budowania wize-
runku. Następnie analizowano ją pod kątem konkurencyjności organizacji. W konsekwencji 
powstały modele zarządzania toŜsamością, wizerunkiem i reputacją organizacji. W ostatnich 
latach perspektywa toŜsamości nabrała charakteru interdyscyplinarnego i w związku z tym jest 
punktem wyjścia dla wielu koncepcji z zakresu zarządzania i marketingu, a w szczególności 
komunikacji, zachowania organizacyjnego, zarządzania marką oraz wizerunku marki. Głównym 
celem artykułu jest zatem zaprezentowanie modelowego podejścia do problematyki zarządzania 
toŜsamością. 

Słowa kluczowe: toŜsamość, wizerunek, modele toŜsamości 

Wprowadzenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie modelowego podejścia do problema-
tyki zarządzania toŜsamością. W procesie przygotowywania artykułu zastoso-
wano studia literaturowe oraz badania metodą desk research na źródłach wtór-
nych. Wykorzystano takŜe opracowania własne poczynione na potrzeby publi-
kacji „Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw”2. W niniej-
szym artykule omówiono modelowe podejścia do zarządzania toŜsamością oraz 
narzędzia zarządzania wizerunkiem i reputacją przedsiębiorstw. Wyniki badań 
jednoznacznie wskazują, Ŝe istnieje wiele czynników kształtujących toŜsamość 

                                                 
1 m.rzemieniak@pollub.pl. 
2 M. Rzemieniak, Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw, Wyd. Dom Or-

ganizatora, TNOiK, Toruń 2013. 
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organizacyjną. Kluczowe są: symbolika, komunikacja, strategia i zachowania 
organizacyjne. Świadome zarządzanie tymi obszarami pozwala na świadome 
budowanie toŜsamości organizacyjnej. 

ToŜsamość organizacyjna – podejścia badawcze 

Koncepcja toŜsamości organizacyjnej zrodziła się w latach 20. XX wieku. 
Dopiero jednak w latach 80. zaczęła cieszyć się szerszym zainteresowaniem. Jej 
pierwsze definicje oparte były na identyfikacji wizualnej organizacji. W tym 
wąskim ujęciu toŜsamość organizacyjna to zestaw symboli uŜywanych przez 
organizację do identyfikowania siebie wobec ludzi. Nieco poszerzając tę defini-
cję, moŜna stwierdzić, Ŝe jest to ogół wszelkich sposobów, które organizacja 
wybrała w celu identyfikacji siebie względem wszystkich grup swojej publicz-
ności, a zatem społeczności, klientów, pracowników, obecnych i potencjalnych 
akcjonariuszy, analityków giełdowych, bankierów inwestycyjnych czy prasy.  
W tym ujęciu podstawowym narzędziem kreowania toŜsamości jest visual iden-
tity mix, na który składają się nazwa firmy, symbol lub logo, kolorystyka, krój 
czcionki, a takŜe druki firmowe, stemple, identyfikatory pracowników, materia-
ły reklamowe i drukowane do celów PR, ubiór pracowników, wystrój punktów 
sprzedaŜy i budynków firmowych, środki transportu, tablice informacyjne  
i szyldy, transparenty firmowe, opakowania, wystrój stoisk targowych, gadŜety 
promocyjne3. 

Współcześnie dominuje pogląd, Ŝe toŜsamość organizacyjna to więcej niŜ 
tworzenie systemów identyfikacji wizualnej. Mimo to jeszcze na przełomie XX 
i XXI wieku powstawały definicje traktujące ją w ten prosty sposób. W 1999 
roku Gregory oraz Wiechmann określili to Ŝsamość organizacyjną jako „zapla-
nowane elementy wizualne wyróŜniające daną firmę od pozostałych”4.  
D.A. Gioia w 2000 roku zdefiniował ją jako „zgodną i spójną reprezentację 
przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem na logo i symbole organizacyjne”5. 
Polskim zwolennikiem podobnego podejścia jest W. Budzyński. Według niego 
„toŜsamość organizacyjna jest sumą elementów identyfikujących organizację, 
wyróŜniających ją spośród innych i wyraŜających się w jej specyficznym cha-

                                                 
3 T.J. Dąbrowski, ToŜsamość przedsiębiorstwa jako czynnik kształtujący jego reputację, „Prze-

gląd Organizacji” 2010, nr 1, s. 15. 
4 J.R. Gregory, J.G. Wiechman, Marketing corporate image: the company as your number one 

product, NTC Business Books, Chicago 1999. 
5 A. Zarębska, Identyfikacja toŜsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Di-

fin, Warszawa 2009, s. 22. 



Modele zarządzania toŜsamością organizacyjną 309

rakterze, w formie wizualnej”6. Z kolei w 1984 roku A. Topalian nazywa toŜ-
samością organizacyjną „manifestowanie, czym jest organizacja, w jakim celu 
istnieje oraz jakie działania wykonuje”. Następnie J.M.T. Balmer w 1993 roku 
określił j ą jako „połączenie strategii, zachowania i komunikacji, powstające  
w wyniku spójnej filozofii organizacji”7. W 1999 roku razem z G.B. Soenen 
dodał, Ŝe toŜsamość obejmuje trzy wymiary: „umysł”, „duszę” oraz „głos” or-
ganizacji8. Pierwszy z nich to produkt świadomych decyzji. Odnosi się do decy-
zyjnego obszaru organizacji i obejmuje misję, wizję, strategię przedsiębiorstwa 
oraz strategie produktowe. Drugi wynika z subiektywnych wartości, jak np. 
wyraźne wartości organizacji czy subkultury istniejące w organizacji. Trzeci 
wymiar dotyczy wszelkich sposobów wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji 
organizacji, nakierowanej na wszystkich interesariuszy. W tym samym roku 
J.M.T. Balmer i C.B.M. van Riel wskazali, Ŝe „toŜsamość organizacyjna określa 
sposób, w jaki firma prezentuje się wewnętrznym i zewnętrznym odbiorcom. 
Jest to wyraŜenie trwałych, wyróŜniających, głównych cech organizacji”9.  

Jedną ze współczesnych definicji sformułowała w 1997 roku grupa na-
ukowców publikująca pod wspólnym pseudonimem Strategor. Według nich 
toŜsamość to „pewna logika cechująca kolektywne działanie w danym przed-
siębiorstwie odróŜniająca je od działania innych organizacji. Powstaje i ujawnia 
się ona z czasem. Nadaje przedsiębiorstwu ciągłość, pozwala kaŜdemu na jego 
identyfikację oraz niekiedy identyfikowanie się z nim”10. JuŜ na podstawie tych 
kilku przykładów moŜna stwierdzić, Ŝe pierwotne ujęcie toŜsamości organiza-
cyjnej przestało wystarczać, a poszukiwania pełniejszego wyjaśnienia tego ter-
minu zmierzały w podobnym kierunku – szukania źródeł toŜsamości wewnątrz 
organizacji. 

Mimo braku zgodności odnośnie do jednoznacznej definicji toŜsamości or-
ganizacyjnej większość autorów podkreśla istotne znaczenie kilku obszarów 
waŜnych przy jej tworzeniu i funkcjonowaniu. Wśród nich wyróŜniają kulturę 
organizacyjną, strategię, strukturę, historię, prowadzoną działalność i obszar 
rynku, na którym działa organizacja. 

                                                 
6 Ibidem, s. 18. 
7 J.M.T. Balmer, Corporate identity: the power and the paradox, „Design Management Jour-

nal” 1995, Vol. 6, s. 39-44. 
8 J.M.T. Balmer, G.B. Soenen, The acid test of corporate identity management, „Journal 

of Marketing Management” 1999, Vol. 15, No. 1–3. 
9 Ibidem, s. 21–22. 
10 Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, toŜsamość, PWE, Warszawa 

2001, s. 501. 
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Istota wizerunku organizacji 

Pojęcia wizerunku (ang. image) zaczęto uŜywać w połowie lat 50. XX wie-
ku, zastępując nim określenie pozytywnego goodwill. Przez lata powstało wiele 
definicji wizerunku, mniej lub bardziej zgodnych ze współczesnym podejściem. 
W miarę jak rozwijał się ów obszar zainteresowania badaczy, wielu z nich ko-
rygowało swoje wcześniejsze objaśnienia terminu, dodając kolejne elementy do 
pokaźnej juŜ charakterystyki pojęcia wizerunek. W 1979 roku Marston11 okre-
ślił wizerunek jako obraz organizacji i korporacji istniejący w umysłach ludzi. 
OdróŜnia on tutaj wizerunek od wiedzy. Z tym podejściem zgadza się Boul-
ding12. Dla niego równieŜ wizerunek stanowi „to, w co się wierzy, Ŝe jest”. Jest 
to zgodne z poglądem wyraŜonym w 1961 roku przez Spiegla. Według niego 
jednostki opierają swoje decyzje nie na tym, jaki jest w rzeczywistości podmiot, 
ale na tym, jaki wydaje im się być. Tworząc wizerunek, uwzględniają jego ce-
chy, lecz nie oceniają ich obiektywnie. Wizerunek jest bowiem subiektywny. 
Avenarius uwaŜa, Ŝe interesariusze otrzymując od organizacji bodźce, nie tylko 
je przepracowują, ale teŜ wyrabiają sobie własny obraz, czerpiąc przy tym ze 
swoich wraŜeń i oczekiwań13. Trommsdorff definiuje wizerunek jako wielo-
składnikową strukturę, powstającą z wartościujących, subiektywnych ocen  
i wraŜeń, połączonych w ogólny obraz zakodowany werbalnie, obrazowo, epi-
zodycznie i metaforycznie14. Podobnie jak u Spiegla i Avenariusa pojawia się tu 
element subiektywnej oceny15. 

Na wizerunek organizacji wpływa wiele czynników, zarówno takich, na 
które ma ona wpływ, jak i od niej niezaleŜnych. Wojcik wymienia dwie grupy 
zmiennych zaliczane do pierwszej z tych kategorii, mianowicie stan organizacji 
oraz intensywność i jakość komunikowania16. Jako stan organizacji określa ona 
deklarowane wartości oraz umiejętności organizacji (w tym misję, deklarowane 
normy postępowania, toŜsamość i koncepcje działania), stopień ich urzeczy-

                                                 
11 J.E. Marston, Modern public relations, McGraw-HilL, New York 1979. 
12 K.E. Boulding, Mending the world: quaker insights on the social order, Pendle Hill Publica-

tions, 1986. 
13 H. Avenarius, H. Heckel, Schulrechtskunde. Ein Handbuch fur Praxis, Recht – sprechung 

und Wissenschaft, neubearb. Aufl. 7, 2010, Kriftel, Neuwied, s. 288. 
14 V. Trommsdorff, An eco-cultural and interpersonal relations approach to development of 

the lifespan, w: Online Readings in Psychology and Culture , red. W.I. Lonner, D.L. Dinnel, S.A. 
Hayes, D.N. Sattle, Unit 12, Chapter 1, Center for Cross-Cultural Research, Western Washington 
University, Bellingham, Washington USA, 2002, http://www.wwu.edu/culture/Trommsdorff.htm. 

15 K. Wojcik, Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa 2013, s. 37–39. 

16 Ibidem. 
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wistnienia w działalności, ich trwałość, a takŜe ofertę produktową, marki pro-
duktów, realizowane programy, zasoby materialne, finansowe, niematerialne 
wykorzystywane przez organizację. Ten stan organizacji jest przedmiotem ko-
munikowania interesariuszom. Intensywność i jakość komunikowania jest mie-
rzona m.in. kompetencjami nadawcy w dziedzinie efektywnego upowszechnia-
nia informacji, jego wiarygodnością i zaufaniem odbiorców. Na wizerunek or-
ganizacji moŜna wpływać przez komunikowanie o jej stanie, który jest zaleŜny 
w duŜej mierze od zarządu, jej kierownictwa i innych funkcjonalnych działów 
w strukturze organizacyjnej.  

NaleŜy tutaj pamiętać, Ŝe zgodnie z przedstawionymi definicjami wizerun-
ku duŜy wpływ na niego mają wraŜenia, przekonania oraz odczucia ludzi. Jak 
twierdzi P.S. Green, wizerunek w mniejszym stopniu zaleŜy od tego, jak orga-
nizacja działa, lecz raczej od tego, jak jest pojmowana. Dlatego teŜ Wojcik do 
dwóch wymienionych czynników wpływu na wizerunek dodaje trzecią katego-
rię – odbiór i rezonans społeczny odnoszący się zarówno do stanu organizacji, 
jak równieŜ komunikowania o nim. ZaleŜy on od wiedzy odbiorców o organi-
zacji, doświadczeń z nią związanych, wszelkich odczuć jej dotyczących oraz 
norm społecznych czy grupowych. MoŜna zatem wskazać sferę rozumu oraz 
sferę uczuciową17. ZróŜnicowany odbiór organizacji i jej komunikatów powo-
duje, Ŝe w świadomości róŜnych osób wizerunek nigdy nie jest analogiczny. 
Obserwujących ją interesariuszy motywują rozmaite rzeczy, kierują się oni róŜ-
nymi wartościami, dlatego w świadomości poszczególnych jednostek mogą 
tworzyć się zupełnie odmienne wizerunki tej samej organizacji18. Ponadto 
wszelkie zmiany w sytuacji obserwatora, jego stanu uczuciowego czy kontekstu 
społecznego, a takŜe kaŜdy kolejny kontakt z organizacją i doświadczenia z nią 
związane mogą powodować zmiany w postrzeganiu organizacji przez daną 
jednostkę. 

Jak juŜ wspomniano, wizerunek nie jest odzwierciedleniem obiektywnych 
informacji o organizacji. Poza wpływającymi na niego czynnikami na obraz 
organizacji rodzący się w świadomości jej interesariuszy oddziałują pewne zja-
wiska psychologiczne. Pierwszym z nich jest zjawisko kontrastowania, polega-
jące na generalizowaniu wizerunku na podstawie pojedynczych zdarzeń, fak-
tów, doświadczeń. Ludzie kształtują swoją opinię o danym obiekcie, opierając 
ją na cechach, faktach, zdarzeniach łatwo dostępnych, spektakularnych, drama-
tycznych. Dodając do tego skłonność do generalizacji, moŜe okazać się, Ŝe wi-

                                                 
17 Ibidem, s. 41–43. 
18 J. Altkorn, Wizerunek firmy, WyŜsza Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 14. 
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zerunek organizacji oparty zostaje na drugorzędnych i niesprawdzonych fak-
tach, domniemanych cechach19.  

Kolejnym wartym wspomnienia jest zjawisko stabilizacji wizerunku. Pole-
ga ono na utrzymaniu powstałego wcześniej wizerunku mimo zmiany czynni-
ków, które go ukształtowały. Ludzie nie lubią godzić się z informacjami burzą-
cymi ich dotychczasowe oceny, opinie oraz sposoby postrzegania. Zmiana wi-
zerunku wymaga bowiem dłuŜszego okresu lub teŜ niezwykle silnych bodźców 
będących radykalnym zaprzeczeniem dotychczasowych doświadczeń. Ta 
skłonność ludzi do utrzymywania raz obranego stanowiska moŜe działać za-
równo na korzyść organizacji, jak i być dla niej kłopotliwa. Z jednej strony 
powoduje ona, Ŝe trudno pozbyć się ukształtowanego negatywnego wizerunku. 
Z kolei dla organizacji o dobrej opinii, mającej przejściowe kłopoty, zjawisko 
stabilizacji wizerunku oznacza, Ŝe jedno potknięcie nie musi przekreślać budo-
wanego przez lata pozytywnego obrazu. Uwzględniając jednak działanie zjawi-
ska kontrastowania, rozumowanie to nie wydaje się być w pełni wiarygodne. 
Ponadto utrzymujący się w czyjejś świadomości ogólny obraz organizacji moŜe 
zostać przeniesiony na róŜne jej elementy, np. na produkty, promocję, zarząd, 
politykę ekologiczną itd. MoŜe to mieć miejsce zarówno w przypadku wizerun-
ku pozytywnego, jak i negatywnego. Jest to zjawisko aureoli lub transferu wize-
runku, czyli przeniesienie wraŜenia dotyczącego obiektu na poszczególne jego 
części20. 

Modele zarządzania toŜsamością organizacyjną 

Zarządzanie toŜsamością organizacyjną uznaje się za istotny czynnik w bu-
dowaniu relacji z interesariuszami. Konstruowane przez badaczy modele zarzą-
dzania toŜsamością i wizerunkiem pokazują, w jaki sposób określić odpowied-
nią toŜsamość organizacyjną oraz jak ją efektywnie komunikować. Pierwszy 
taki model został opracowany w 1997 roku przez S.H. Kennedy. Od tamtego 
czasu powstało ich wiele. PoniŜej zostały zaprezentowane te, które w najwięk-
szym stopniu wpłynęły na rozwój teorii zarządzania toŜsamością organizacyjną, 
mianowicie model R. Abratta, H. Stuart, a takŜe J.M.T. Balmera i E.R. Graya. 

W modelu R. Abratta (rys. 1) zostały pokazane wzajemne relacje między 
osobowością organizacyjną, toŜsamością organizacyjną i wizerunkiem organi-
zacyjnym. Zrozumienie ich wzajemnego oddziaływania na siebie pozwala 
świadomie i efektywnie zarządzać procesami ich tworzenia. Trzeba pamiętać, 

                                                 
19 K. Wojcik, Public relations…., s. 44. 
20 Ibidem, s. 46–47. 
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Ŝe autor modelu interpretował toŜsamość organizacyjną inaczej niŜ współcze-
śnie. Definiował ją jako zbiór znaków szczególnych pozwalających rozpoznać 
organizację oraz wyróŜnić ją spośród innych. Mimo to omawiany model zasłu-
guje na uwagę. R. Abratt wprowadził w nim pojęcie osobowości organizacyj-
nej, czyli połączenia filozofii, misji, kluczowych wartości i celów. Obecnie 
elementy te zawierają się w wielu koncepcjach toŜsamości organizacyjnej. 
Pierwszy teŜ wprowadził interfejs koncepcji toŜsamości i wizerunku. Słabością 
modelu jest brak odniesień do otoczenia organizacji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Model Abratta 

Źródło: R. Abratt, A new aproach to the corporate image management, „Journal of Marketing 
Management”, Vol. 5, Nr 1/1989, s. 63–76. 

Model H. Stuart stanowi rozwinięcie modelu stworzonego przez R. Abratta 
i jest jednym z najbardziej kompleksowych modeli dotyczących zarządzania 
toŜsamością organizacyjną (rys. 2). H. Stuart uwzględniła kulturę organizacyjną 
jako kontekst dla całego procesu oraz dodała kolejny etap zarządzania toŜsamo-
ścią organizacyjną – reputację organizacji. Główną zaletę jej modelu stanowi 
zebranie róŜnych koncepcji wcześniej wprowadzonych przez innych autorów. 
Jego wadą jest podejście do wizerunku oraz reputacji jak do głównego celu 
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zamiast środka kształtowania oczekiwanego zachowania interesariuszy w sto-
sunku do organizacji. 

 
Rys. 2. Model H. Stuart 

Źródło: H. Stuart, Towards a definitive model of the corporate identity management process, 
Corporate Communications, „An International Journal” 1999, No 4(4), s. 200–207; H. Stuart, 
Exploring corporate identity/corporate image interface an empirical study of accounting firms, 
„Journal of Communication Management” 1998, Vol. 2, No. 4, s. 357–371. 

Model J.M.T. Balmera i E.R. Graya wskazuje cel, którym jest osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej (rys. 3). Nie kończy się na reputacji, jak przykładowo 
model H. Stuart. Główną zaletę tego modelu stanowi wskazanie czynników 
otoczenia biznesowego wpływającego na proces zarządzania toŜsamością orga-
nizacji. NaleŜą do nich: skrócenie cyklu Ŝycia produktu, programy prywatyza-
cyjne, deregulacje, zwiększona konkurencja między organizacjami państwo-
wymi oraz non profit, globalizacja i tworzenie stref wolnego handlu, zwiększa-
jąca się konkurencja w sektorze usług, fuzje i przejęcia, oczekiwania społeczne 
dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu, niedobór wysoko wykwalifi-
kowanego personelu, przełamanie granic między zewnętrznymi i wewnętrzny-
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mi perspektywami organizacji. Na kaŜdą organizację wpływa przynajmniej 
jeden z tych czynników. Stanowią one siłę napędową procesu zarządzania toŜ-
samością organizacyjną. 

 
Rys. 3. Model Balmera i Graya 

Źródło: J.M.T. Balmer, E.R. Gray, Corporate identity and corporate communications: creating a 
strategic advantage, „Corporate Communications: an International Journal” 1999, Vol. 4, Nr 4, 
s. 171–176. 

Do zasług J.M.T. Balmera i E.R. Graya naleŜy dopisać równieŜ podział 
komunikacji na pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową. Pierwszo-
rzędowa obejmuje dobra i usługi, zachowanie w stosunku do pracowników oraz 
pracowników względem pozostałych interesariuszy, zachowania rynkowe  
i pozarynkowe. Komunikacja drugorzędowa dotyczy komunikacji formalnej 
(promocja sprzedaŜy, reklama, PR itp.) i systemu identyfikacji wizualnej. Trze-
ciorzędowa dotyczy z kolei komunikacji nieformalnej, czyli np. wizerunku  
w mediach, komunikacji organizacyjnej konkurencji, Word of Mouth21. 

Przedstawione modele są tylko fragmentem dorobku badaczy zarządzania 
toŜsamością organizacyjną. JuŜ na ich podstawie moŜna zaobserwować, jakie są 
róŜnice w podejściach na przestrzeni lat oraz jak stopniowo poszerzał się hory-
zont badań. 

Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, Ŝe istnieje wiele czyn-
ników kształtujących toŜsamość organizacyjną. Jako najwaŜniejsze wymieniane 
                                                 

21 J. Berniak-Woźny, ToŜsamość organizacji i modele zarządzania toŜsamością organizacji, 
„Zarządzanie Zmianami” 2011, nr 2, s. 6–11. 
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są symbolika, komunikacja, strategia i zachowania. Zarządzanie tymi obszarami 
pozwala kontrolować toŜsamość firmy, wynikającą z osobowości organizacji 
(cechy uczestników organizacji i samej organizacji) i wpływającą na jej wizeru-
nek. W ciągu ostatnich lat zagadnienie toŜsamości organizacji spotkało się  
z zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków, co jest przyczyną 
mnogości prób definiowania pojęcia toŜsamości i pojęć pokrewnych. Jednak 
koncepcje zarządzania toŜsamością organizacji integrujące i porządkujące za-
gadnienia związane z marketingiem, zachowaniami organizacyjnymi, wizerun-
kiem, reputacją, marką itp., są instrumentarium, które umoŜliwia zarządzającym 
podjęcie się trudnej sztuki budowania jednego z najwartościowszych aktywów. 
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MODELS OF MANAGEMENT OF THE ORGANIZATIONAL  

IDENTITY 
 

Summary 
 

At first organizational identity was perceived somewhat secondary to the process of building 
the image. Then it was analyzed in terms of the competitiveness of organizations. Consequently, 
there emerged models of identity, image and reputation of the organization management. In recent 
years, the prospect of identity has become an interdisciplinary nature and, therefore, it is the 
starting point for many concepts in management and marketing, in particular, communication, 
organizational behavior, brand management and brand image. The main objective of the paper is 
presenting model approach for the issues of identity management.  

Keywords: identity, image, identity models 

Translated by Magdalena Rzemieniak 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CZĘŚĆ TRZECIA 
 

Znaczenie badań marketingowych  
i analiz rynku w konkurencyjnym  

otoczeniu 
 

 



 

 
 
 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 823       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 34       2014 
 
 
 
 
STANISŁAW KACZMARCZYK 1 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
 
 
 

WSTĘPNE BADANIA MARKETINGOWE W CYKLU  
INNOWACYJNYM NOWEGO OPAKOWANIA 

 
 
 
Streszczenie 

Cykl innowacyjny opakowania jest podobny do cyklu opakowanego produktu. Wytworzenie 
dobrego opakowania uwarunkowane jest m.in. badaniami potencjalnych nabywców i samego 
opakowania. Dane w ramach tych badań zbierane są ze źródeł wtórnych i pierwotnych. Te drugie 
mają jednak podstawowe znaczenie. W praktyce bardzo często zaniedbuje się lub w ogóle nie 
prowadzi badań w pierwszych etapach wspomnianego cyklu. Dlatego głównym celem artykułu 
jest wypełnienie tej luki. Artykuł ma charakter koncepcyjny. 

Słowa kluczowe: projektowanie badania, opakowanie, cykl innowacyjny, badania ilościowe  
i jakościowe, tablice nastrojów 

Wprowadzenie 

Opakowanie, poza ceną i marką towarową, naleŜy do głównych elementów 
wyposaŜenia produktów materialnych. Wytwórca produktu zwykle nie jest pro-
ducentem opakowania do niego. Badania jednego i drugiego wymagają zatem 
scisłej współpracy obu producentów i projektantów opakowań. Opakowanie 
jako przedmiot badań marketingowych jest inherentną częścią prawie wszyst-
kich produktów (99%) i jest obrazowo definiowane jako rzecz, która „chroni to, 
co sprzedaje i sprzedaje to, co ochrania”2. 

Zaledwie 9% polskich przedsiębiorstw prowadzi badania nowych produk-
tów i ich opakowań. Stanowią one ostry kontrast w zestawieniu z deklaracjami 

                                                 
1 kat.mark@umk.pl. 
2 H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 84; C.F. Hales, Opa-

kowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999, s. 12. 
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na ten temat – aŜ 77% kierownictwa badanych polskich przedsiębiorstw duŜe 
lub bardzo duŜe znaczenie przyznało modernizacji produktów i ich opakowań,  
a jeszcze więcej (85%) – podnoszeniu ich jakości3. Dane te zdecydowanie uza-
sadniają potrzebę badań, rozwoju i wprowadzania na rynek nowych opakowań 
oraz modernizacji istniejących. 

Celem artykułu jest uporządkowanie i krótka charakterystyka metod badań 
marketingowych (głównie metod zbierania danych pierwotnych) stosowanych 
na początku innowacyjnego cyklu opakowań. W nielicznych badaniach nowych 
opakowań nie zwraca się bowiem wystarczającej uwagi lub nie wykorzystuje 
się w ogóle badań we wstępnych etapach wspomnianego cyklu. 

Projekt badania 

Często projekt (plan) badania sporządza się wtedy, gdy opakowanie zostało 
juŜ wstępnie zaprojektowane. Przygotowywane badanie dotyczy wówczas opa-
kowania, które przechodzi do drugiej fazy cyklu innowacyjnego – fazy materia-
lizacyjnej. Zakłada się więc, Ŝe we wcześniejszych etapach tworzenia opako-
wania (faza planistyczno-koncepcyjna) niepotrzebna jest informacja o rynku, 
potencjalnych uŜytkownikach, konkurencji, wymaganiach prawnych i ekolo-
gicznych oraz o koncepcji nowego opakowania. 

Takie załoŜenie jest jednak błędne, poniewaŜ moŜe przyczynić się do wy-
tworzenia opakowania niedostosowanego do oczekiwań rynku. Dlatego projekt 
badania musi być kompleksowy, czyli obejmować wszystkie etapy tworzenia 
nowego opakowania niezaleŜnie od tego, czy pakowany weń produkt będzie 
nowy, czy juŜ znany na rynku. MoŜliwe jest opracowanie jednego projektu 
badania dla opakowania będącego w fazie planistyczno-koncepcyjnej oraz dru-
giego – w fazie materializacji w sytuacji, gdy planuje się realizację dwu osob-
nych badań, np. przez róŜnych ich wykonawców. Projektowanie badań jest 
zwykle skoordynowane z planowaniem badań marketingowych. Plan badań 
sporządza dział badań marketingowych w porozumieniu z projektantami opa-
kowań i (lub) z kierownikiem produktu, który jest zwykle zleceniodawcą. 

Przygotowanie badań towarzyszących tworzeniu lub modyfikacji opakowań 
zaczyna się od dokładnego poznania problemów decyzyjnych i potrzeb infor-
macyjnych projektantów i producentów opakowań, a często takŜe producentów 
pakowanych weń produktów. Projektowanie opakowań jest zazwyczaj realizo-
wane przez niezaleŜne firmy na zlecenie producentów opakowań lub produktów 

                                                 
3 S. Kaczmarczyk, Kształtowanie produktu w polskich przedsiębiorstwach, „Handel We-

wnętrzny” 2011, wrzesień–październik, s. 12–20, 67–75. 
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i jest traktowane jako istotna część zintegrowanych działań marketingowych,  
a nie jako oddzielna dyscyplina. Wzornictwo opakowań musi być bowiem do-
pasowane do planów marketingowych obejmujących tworzenie produktów za-
spokajających pragnienia i potrzeby konsumenckie4. Biura projektowe jako 
firmy marketingowe zajmują się, poza pracą czysto projektową, takŜe badania-
mi marketingowymi, systemami całościowej wizualnej identyfikacji oraz re-
klamą. Projektowaniem opakowań zajmują się często równieŜ agencje rekla-
mowe. 

Następnym działaniem przygotowawczym w procesie danego badania jest 
sformułowanie problemów badawczych, które odpowiadają na pytanie, co nale-
Ŝy badać, aby zebrać potrzebne dane. Informacja uzyskana z wyników badań 
pomaga lub umoŜliwia projektantom opakowań określić dalszy kierunek dzia-
łań projektowych. Wszystkie decyzje projektowe są zdeterminowane informa-
cją otrzymaną z analizy danych zebranych w trakcie badań. 

Kolejną czynnością badawczą jest zdefiniowanie badanych populacji oraz 
dobór prób z tych zbiorowości. Kluczowym zadaniem jest ustalenie liczebności 
prób oraz określenie ich składu przy pomocy metod losowych lub nielosowych. 
W badaniach nowych opakowań typowa liczebność próby potencjalnych uŜyt-
kowników (konsumentów) waha się w granicach 200–300 jednostek, a mini-
malna liczebność wynosi 100 jednostek na jedno opakowanie. W przypadku 
badań istniejących na rynku opakowań próby są często znacznie bardziej licz-
ne5. 

Jedną z kluczowych decyzji jest wybór metod zbierania danych ze źródeł 
wtórnych i pierwotnych oraz stosowanych w ich ramach instrumentów pomia-
rowych. Natomiast harmonogram badania przygotowuje się we współpracy  
z projektantami opakowań, poniewaŜ pracują oni zwykle nad kilkoma projek-
tami jednocześnie. Pierwsza faza projektowania (planistyczno-koncepcyjna) 
obejmująca etapy planowania, gromadzenia danych i pomysłów oraz opraco-
wanie i badanie koncepcji nowego opakowania, musi trwać nie dłuŜej niŜ np.  
6 tygodni. Najwięcej czasu zajmuje właściwe projektowanie, bo za to głównie 

                                                 
4 B. Stewart, Projektowanie opakowań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 38. 
5 Np. A. Kowalska (Strategia opakowań na przykładzie branŜy mleczarskiej, PTE, Toruń 2011, 

s. 18, 145–151) w przeprowadzonym badaniu opakowań płynnych produktów mleczarskich wy-
korzystała 677-osobową próbę nabywców indywidualnych. Natomiast M. Ucherek (Opakowania 
inteligentne i ich postrzeganie przez konsumentów, „Marketing i Rynek” 2011, nr 1) zastosowała 
próbę 900-osobową, ale bez bliŜszego sprecyzowania metody jej liczenia, metody doboru jej 
składu oraz metody zbierania danych. 
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płaci klient. Zbieranie i analiza danych do takiego projektu nie powinna zająć 
więcej niŜ 3–5 dni6.  

JeŜeli projektant opakowań sam nie prowadzi badań marketingowych, lecz 
zleca je wykonawcom, to opracowuje formularz zamówienia badania, który 
zwykle ma formę zapytania ofertowego (tzw. briefu). Dobry brief ułatwi bada-
czom opracowanie projektu badania. W tym celu projektanci mogą wykorzystać 
załoŜenia (wytyczne) otrzymane od swoich klientów. 

Segmentacyjne badania potencjalnych uŜytkowników 

Od kaŜdego opakowania oczekuje się, aby skutecznie zainteresowało po-
tencjalnych nabywców i było aktualne (świeŜe, nowoczesne). Dlatego badacze  
i projektanci muszą śledzić aktualną i najbliŜszą sytuację w tym zakresie. Bada-
nia szczególnie obejmują zachodzące zmiany peferencji, stylów Ŝycia, potrzeb  
i nastrojów po to, aby wiedzieć, jak na nie zareagować jeszcze przed przystą-
pieniem do projektowania opakowań. Dlatego badania ich uŜytkowników trak-
tuje się jako wstępne. Bardzo często producenci rezygnują z tych badań ze 
względu na koszty. Zaniechanie takie jest jednak błędem, poniewaŜ brak cał-
kowitej i rzetelnej wiedzy o grupie docelowej moŜe skutkować niepowodze-
niem w etapie wprowadzania nowego opakowania i (lub) produktu na rynek. 

Dla projektantów opakowań i środków reklamy opakowaniowej (np. ety-
kiet) potrzebne są w coraz większym stopniu dane odzwierciedlające segmenty 
docelowego rynku uŜytkowników. Segmentacja zastępuje mało jeszcze moŜli-
wą całkowitą indywidualizację w zaspokajaniu potrzeb. DuŜa róŜnorodność  
i zmienność konsumentów w obrębie danej społeczności sprawia, Ŝe coraz trud-
niej jest badaczom i projektantom dokonać ich podziału na jednorodne grupy. 
W tej sytuacji naleŜy szukać tego wszystkiego, co je łączy lub dzieli. W tym 
celu większość danych zbiera się ze źródeł wtórnych. W bardziej szczegóło-
wych badaniach naleŜy równieŜ wykorzystywać źródła pierwotne, w których 
skład – poza konsumentami – wchodzą takŜe pośrednicy jak hurtownicy, detali-
ści i kontrahenci. Ci ostatni są najbliŜej konsumentów, np. lekarze, akwizytorzy, 
przedstawiciele. W segmentacyjnych badaniach uŜytkowników opakowań wy-
korzystuje się najczęściej kryteria demograficzne, psychograficzne oraz profi-
lowe (style Ŝycia). 

Kryteria demograficzne umoŜliwiają korzystanie w większości przypadków 
ze źródeł wtórnych, głównie statystycznych poświęconych demografii. Więk-
szość z nich dostępna jest takŜe w internecie. Na podstawie danych demogra-

                                                 
6 B.Stewart, Projektowanie…, s. 51. 
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ficznych moŜna często prognozować przyszłe tendencje w zakresie opakowań  
i ich uŜytkowania. Dane te równieŜ zbierają i udostępniają w raportach poza-
rządowe organizacje badawcze, jak np. brytyjskie Mintel (reports.mintel.com)  
i Euromonitor. 

Projektanci opakowań cenią sobie dane zawarte w statystykach oraz wspo-
mnianych raportach, poniewaŜ zawierają one zarówno informację demogra-
ficzną, jak i psychograficzną dotyczącą np.7: 

– rodzaju produktów (słodycze, napoje i inne), 
– rodzaju działalności, np. handlu detalicznego w danym kraju, 
– konkretnych cech nabywców, np. otyłości, pijaństwa, 
– grup społecznych, np. sposobów wydawania pieniędzy przez młodzieŜ. 
Przedstawione w postaci tabel i wykresów dane demograficzne nie są zwy-

kle podstawą twórczej pracy projektantów. MoŜna jednak wydobyć z nich cen-
ną informację dotyczącą np. znaczenia danego rynku, udziału danego produktu 
(marki) w konkretnym segmencie, dochodów i wieku nabywców określonego 
produktu, przyczyn kupowania tej a nie innej marki. Informację tę da się wyko-
rzystać podczas pracy nad projektem opakowania. 

Kryteria psychograficzne pomagają uzyskać dane na temat przyczyn zaku-
pu produktu oraz marki. Początkowo stosowano metodę VALS (values and 
lifestyles – wartości i style Ŝycia). Gwałtowne zmiany społeczne spowodowały 
zastąpienie tej metody nową jej odmianą – VALS28. W kolejnych latach metoda 
była nadal modyfikowana przez większe wykorzystanie psychologii do określa-
nia preferencji, w tym upodobań i gustów. 

Dane do analiz segmentacyjnych zbiera się zwykle przy pomocy metody 
wywiadu osobistego oraz wybranych metod ankietowych (np. ankiety poczto-
wej lub internetowej). W kwestionariuszach znajdują zastosowanie pięcio- lub 
siedmiopozycyjne skale Likerta, które najlepiej mierzą cechy charakteryzujące 
style Ŝycia w połączeniu z danymi demograficznymi i ekonomicznymi, takimi 
jak płeć, wiek i dochody. 

Niektóre przedsiębiorstwa, w ramach własnych badań marketingowych, 
określają swoje segmenty klientów. Przykładowo, dla potrzeb projektu opraco-
wanego dla męŜczyzn w wieku 50–60 lat w Wielkiej Brytanii dokonano seg-

                                                 
7 Ibidem, s. 39. 
8 Szerzej na ten temat pisze m.in. S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych, 

PWE, Warszawa 2007, s. 131–136. 
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mentacji tej grupy konsumentów według kryterium preferowanych i (lub) uŜy-
wanych produktów i marek oraz niektórych czynności na grupy9: 

– ukryci hipisi (tatuaŜe, motocykle, dŜins, piwo, skręty, gitary), 
– guru projektu (Hugo Boss, Muji, Calvin Klein, BMW, audi TT), 
– ekolodzy (Ŝywność ekologiczna, VWpolo, psy, rowery, wino, biwaki), 
– szczęśliwi hobbyści (internet, modelarstwo, stare samochody, ceramika, 

remonty, przydomowy browar). 
Zaletą kryteriów segmentacji rzeczowych w odróŜnieniu od czynnościo-

wych (zachowania) jest to, Ŝe projektanci opakowań mogą niemalŜe natych-
miast operować obrazami, które naleŜą do podstawowych środków wizualnych. 
Dzięki temu projektantom łatwiej jest szukać wizualnych sposobów wyraŜania 
podstawowych potrzeb konsumentów, co pomaga określić wzajemne relacje 
między opakowaniem a stylem Ŝycia. W efekcie z połączenia statystycznych  
i wizualnych danych wyłania się wirtualny uŜytkownik, który – za pomocą sze-
regu obrazów – przedstawiany jest w tablicach nastrojów, o których będzie 
mowa w dalszej części artykułu. 

Kryteria profilowe oparte na profilach stylów Ŝycia są rozwinięciem kryte-
riów psychograficznych. Badacze i projektanci pilnie obserwują trendy spo-
łeczno-kulturowe, których częścią są style Ŝycia, aby poznać preferencje we-
wnętrzne, w tym zwłaszcza gusty i upodobania. Trendy w opakowalnictwie 
zmieniają się w ślad za zmianami stylów Ŝycia i preferencji konsumentów10. 
Zastosowanie znalazła tu metoda VALS i jej nowsze odmiany, a w ich ramach 
– metody zbierania danych, takie jak wywiad osobisty i wybrane metody ankie-
towe. 

Metody te znajdują jednak małe zastosowanie w przypadkach szybko przy-
gotowywanych projektów opakowań, które muszą powstać w ciągu kilku tygo-
dni. Projektanci muszą zatem szybko zebrać dane od klientów lub sami je osza-
cować. Na tej podstawie budują profile stylów Ŝycia docelowych grup poten-
cjalnych nabywców, z uwzględnieniem preferencji wewnętrznych, chęci, pra-
gnień, sympatii i antypatii oraz innych cech. W tabeli 1 podano przykładową 
segmentację według kryterium stylów Ŝycia. 

Opracowana tabela z profilem stylu Ŝycia słuŜy m.in. ustaleniu moŜliwych 
odpowiedzi potencjalnych nabywców na podane pytania dotyczące ich stylu 
Ŝycia. Seria pytań z tabeli 1 jest zwykle znacznie dłuŜsza. W zaleŜności od po-
trzeb informacyjnych moŜna ją zawsze rozwinąć, tak by lepiej przewidzieć 

                                                 
9 B. Stewart, Projektowanie…, s. 40. 
10 M. Ignatowicz, Waga opakowań, „Media & Marketing Polska” 2009, luty, s. 15. 
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reakcje nabywców opakowań i dzięki temu zrozumieć ich styl Ŝycia. Profil sty-
lu Ŝycia jest przydatny do tworzenia wirtualnego obrazu danego segmentu na-
bywców.  

Tabela 1 

Przykładowa segmentacja według kryterium stylów Ŝycia 

Element stylu Ŝycia Przykładowe pytania Rozpatrywane zakresy 

Mieszkanie 
Gdzie mieszka klient? 
Jaki jest rodzaj zamieszkania? 
Jakie jest umeblowanie i wystrój? 

Kraj, region, miejscowość 
Dom, mieszkanie, dom wiejski 
Tradycyjne, szkło, ekologiczne 

Praca 
Jaki jest rodzaj zatrudnienia? 
Dlaczego nie pracuje? 

Etat, wolny zawód, specjalista 
Emerytura, renta, szuka pracy 

Czas wolny 
Jaki sport uprawia lub ogląda? 
Jakie ma hobby? 
Który rodzaj turystyki uprawia? 

Piłka noŜna, wyścigi konne 
Taniec, muzyka, fotografia 
Alpinistyka, podróŜe, Ibiza 

Środek transportu 
Jaki samochód? 
Jaki motocykl? 
Jaki rower? 

Fiat, toyota, volvo, chevrolet 
Kawasaki, harley-davidson 
Zwykły, górski, wyścigowy 

Źywność i napoje 
Które rodzaje Ŝywności? 
Które napoje? 

Ekologiczne, wegetariańskie, 
gotowe dania, przyjęcia 
Koniak, piwo ciemne, lokale 

Źródło: B. Stewart, Projektowanie…, s. 42. 

Dla projektanta opakowań istotne jest takŜe zrozumienie potęgi emocji 
znajdujących się u podstaw osobistych aspiracji uŜytkowników, które zwykle 
zmierzają w róŜnych kierunkach. Emocje te dają teŜ asumpt do kupowania kon-
kretnych opakowanych produktów. JeŜeli uda się je umieścić w projekcie opa-
kowania, to moŜe ono oddziaływać na nabywcę na poziomie emocji11. 

Ilościowe i jakościowe badania uŜytkowników 

W celu poznania potencjalnych i aktualnych uŜytkowników opakowań poza 
źródłami wtórnymi wykorzystuje się szeroko źródła pierwotne. Część zebra-
nych w nich danych słuŜy do omówionych analiz segmentacyjnych, które nie 
wykluczają analiz statystycznch. Z licznego zbioru ilościowych metod zbierania 
danych tylko część wykorzystuje się w badaniach potencjalnych uŜytkowników 
opakowań. W tablicy 2 sklasyfikowano te metody. 

 

                                                 
11 B. Stewart, Projektowanie…, s. 42–50. 



Stanisław Kaczmarczyk 328

Tabela 2 

Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach nabywców opakowań 

Rodzaje metod zbierania danych Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych 
Metody sondaŜowe pośrednie – panel konsumencki 

– metoda delficka 
– ankieta pocztowa 
– ankieta internetowa 

Metody sondaŜowe bezpośrednie – wywiad osobisty 
– wywiad grupowy 
– ankieta bezpośrednia 
– ankieta audytoryjna 
– rozmowa (anamneza) 

Metody pozasondaŜowe – obserwacja 
– metody etnograficzne 

Źródło: opracowanie własne. 

Wymienione w tabeli 2 metody nadają się do zebrania opinii ludzi na temat 
opakowań, poszerzenia horyzontów i wiedzy projektantów, identyfikacji poten-
cjalnych nabywców, poznania preferencji aktualnych i potencjalnych uŜytkow-
ników opakowań, określenia tendencji w rozwoju i projektowaniu opakowań, 
zdobycia wiedzy na temat stanu i rozwoju handlu detalicznego opakowanymi 
produktami oraz zmian poglądów i nastrojów konsumpcyjnych. 

Metody sondaŜowe pośrednie umoŜliwiają pozyskanie części wymienio-
nych wyŜej rodzajów informacji od ekspertów w zakresie opakowań dzięki 
zastosowaniu metody delfickiej, ankiety internetowej lub (częściej) – ankiety 
pocztowej. Metoda ankiety internetowej przydatna jest zwłaszcza wtedy, gdy na 
zebranie danych jest mało czasu. Poznanie tendencji rynkowych oraz zebranie 
opinii na temat opakowań w dłuŜszym czasie umoŜliwia metoda panelu konsu-
menckiego z wykorzystaniem sieci internetowej. Wszystkie te metody nie wy-
magają bezpośrednich kontaktów ze źródłami informacji (respondentami)  
i dlatego ich główną zaletą jest niski koszt. Wadą jest brak bezpośredniej kon-
troli oraz często dłuŜszy czas i niŜszy poziom reakcji w postaci udzielanych 
odpowiedzi. 

Metody sondaŜowe bezpośrednie umoŜliwiają aktywną, bezpośrednią kon-
trolę zbierania danych. W niektórych badaniach naukowych na temat opakowań 
znalazł zastosowanie wywiad osobisty. Na przykład Jaciow dzięki tej metodzie 
zebrała na terenie województwa śląskiego (n = 124) i zinterpretowała dane na 
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temat opinii konsumentów dotyczących opakowań produktów Ŝywnościowych 
w zakresie12: 

– elementów opakowań postrzeganych przez konsumentów, 
– preferowanych rodzajów opakowań wybranych produktów, 
– zakupów produktów pod wpływem opakowania, 
– najwaŜniejszych dla nabywcy informacji na opakowaniach, 
– niewygodnych w uŜyciu opakowań, 
– znaczenia wielkości opakowań jednostkowych dla konsumentów, 
– preferowanych wielkości jednostkowych opakowań wybranych produk-

tów. 
Wywiady osobiste nadają się zwłaszcza do badań z udziałem klientów, po-

niewaŜ mają oni aktualną i ogromną wiedzę o rynku. Wywiady te naleŜy takŜe 
prowadzić ze sprzedawcami i agencjami reklamowymi, poniewaŜ znają oni 
bardzo dobrze potencjalnych nabywców opakowanych produktów. Gdy nie jest 
wymagane większe zaangaŜowanie ankieterów, to moŜe być zastosowana me-
toda ankiety bezpośredniej lub ankiety audytoryjnej. Wszystkie te metody, 
dzięki moŜliwości kontroli pomiaru, dają zwykle wyŜszy procent odpowiedzi  
w stosunkowo krótkim czasie. 

Metody pozasondaŜowe polegają głównie na zbieraniu danych bez zadawa-
nia pytań. Do najczęściej stosowanych metod zbierania danych na temat uŜyt-
kowników opakowań zalicza się metodę obserwacji, zwłaszcza jedną z jej tech-
nik – obserwację naturalną. Wielu projektantów samodzielnie prowadzi (często 
uŜywając aparatu fotograficznego) naturalną obserwację uŜywania opakowań 
przez konsumentów. Wiedza uzyskana z ciekawych ujęć pozwala zrozumieć nie 
tylko to, jak konsumenci radzą sobie, np. z uŜywaniem plastikowych kubków, 
pokrywek, papierów, ale takŜe, w jaki sposób pozbywają się zuŜytych opako-
wań. 

W celu bliŜszego poznania konsumpcyjnych zachowań związanych z opa-
kowaniami coraz częściej wykorzystuje się etnograficzne badania marketingo-
we. Z jednej strony badacze aktywnie uczestniczą w Ŝyciu konsumentów,  
a z drugiej – intensywnie obserwują (obserwacja uczestnicząca), w jaki sposób 
opakowane produkty są konsumowane, usuwane i utylizowane. Podobnie jak  
w obserwacji, instrumentami pomiarowymi są notatniki, dzienniki obserwacji 
oraz  narzędzia mechaniczne, jak mikrofony, aparaty fotograficzne i kamery 

                                                 
12 M. Jaciow, Opakowanie produktów Ŝywnościowych w opinii konsumentów, w: Marketing. 

Współczesne obszary. Badania i zastosowania, red. Z. Kędzior, Centrum Badań i Ekspertyz Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000, s. 44–53. 
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filmowe13. Badania mogą dotyczyć takŜe rzeczy, czyli opakowanych produktów 
i ich reklamy. Fotografuje się więc zawartość lodówek, łazienek i szafek ku-
chennych. Warto teŜ obserwować reklamy, poniewaŜ są one często wyrazem 
emocji tworzących określoną atmosferę i nastrój. 

Badania jakościowe, do których niektórzy autorzy zaliczają takŜe badania 
etnograficzne, są często wykorzystywane w badaniach nabywców opakowań. 
Szczególnie dotyczy to metody wywiadów grupowych, których wyniki stano-
wią dla projektantów opakowań nie tylko źródło informacji, ale takŜe punkt 
wyjścia do nieocenionej inspiracji. Dlatego umoŜliwia się im bezpośredni 
wgląd (przez lustro weneckie) do wywiadów grupowych. Dzięki temu mogą oni 
na Ŝywo zidentyfikować uŜywane słownictwo, niewerbalne komunikaty, aspira-
cje, preferencje estetyczne i wiele innych cech uŜytkowników opakowań. 

Tablice nastrojów 

Zebrane z róŜnych źródeł dane są opracowywane, głównie w postaci wizu-
alnej, i gromadzone w albumach lub segregatorach na nośnikach papierowych  
i (lub) elektronicznych. Są to tablice nastrojów przedstawiające wizualny spo-
sób wyraŜania stylu Ŝycia i aspiracji potencjalnych uŜytkowników opakowań. 
Tablice te są zwykle sporządzane przez projektantów lub badaczy przez kolek-
cjonowanie opakowań, zdjęć, ulotek i innych materiałów. JeŜeli są one zbierane 
systematycznie przez wiele lat, to mogą stanowić bogate kompendium wiedzy 
historycznej w zakresie tendencji, aspiracji i preferencji dotyczących opakowań. 
Tablice te są często pokazywane klientom i dlatego muszą być starannie opra-
cowane. Stanowią wizualizację sposobu myślenia projektantów i ułatwiają pla-
nowanie i przeprowadzanie rozmów i prezentacji w czasie spotkań z klientami. 

Tablice nastrojów, jak pisze B. Stewart, pomagają projektantom utrzymać 
właściwy kierunek projektowania opakowań, bo tablice te zawierają elementy 
będące istotną częścią prac projektowych14. Przez tablice moŜna przekazywać 
informację innym osobom w celu poznania ich ocen dotyczących projektów 
oraz pokazania zebranej wiedzy o stylach Ŝycia potencjalnych uŜytkowników. 
Opracowanie tablic nie zajmuje duŜo czasu (często tylko kilka godzin), ale na-
leŜy pamiętać o ostrej selekcji i wiarygodności danych. W tablicy musi być 
bowiem widoczny jasny i zwięzły punkt widzenia i zrozumienie tematu przez 
projektanta. 

                                                 
13 Opis i zasady ich stosowania prezentują m.in. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań 

terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000, rozdz. 7. 
14 B. Stewart, Projektowanie…, s. 55. 
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Podsumowanie 

Cykle innowacyjne produktu i jego opakowania są takie same lub bardzo 
podobne. W kaŜdym z nich moŜna wyodrębnić dwie fazy: planistyczno- 
-koncepcyjną oraz materializacyjną. Badania marketingowe opakowań, w tym 
zwłaszcza nowych ogniskują się często w praktyce na tej drugiej fazie, nie tylko 
w Polsce. Zaniedbywanie pierwszej fazy innowacyjnej często skutkuje niepo-
wodzeniami w etapie wprowadzania opakowanego produktu na rynek. Dlatego 
badania opakowań naleŜy traktować kompleksowo w taki sposób, aby objąć 
nimi cały jego cykl innowacyjny począwszy od przygotowania tych badań. 
Kompleksowe podejście jest niezbędne niezaleŜnie od tego, kto projektuje  
i wytwarza nowe opakowanie. 
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THE INITIAL MARKETING RESEARCH IN NEW PACKAGE  
INNOVATION CYCLE 

 

Summary 
 

The innovation cycle of a package is similar to the innovation cycle of a packaged product. 
The production of a good package is based, inter alia, on the research of potential buyers and of 
the package itself. The research data are being collected from both secondary and primary sources 
although the latter are more significant. In business practice, the research of packages in the first 
stages of the above mentioned cycle is often neglected or totally missed out. Thus, the main ob-
jective of this paper is to fill that gap. The paper presents a theoretical concept. 

Keywords: research design, package, innovation cycle, quantitative and qualitative research, 
feeling tables 
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BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA A BADANIE  
MYSTERY SHOPPING – RELACJE SUBSTYTUCYJNE 

CZY KOMPLEMENTARNE? 
 
 
 
Streszczenie  

Celem podjętych rozwaŜań było porównanie moŜliwości pomiaru i dokonania oceny zado-
wolenia nabywców przez pryzmat ich opinii oraz poprzez obserwację realizowanych procesów 
obsługi klienta. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą badania satysfakcji nabywców 
oraz badania mystery shopping, a dopełnienie rozwaŜań teoretycznych stanowiły wyniki badania 
przeprowadzonego jesienią 2011 roku na próbie 235 przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. Bada-
nie empiryczne zrealizowano przy pomocy techniki wywiadu indywidualnego osobistego,  
a narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu. 

Słowa kluczowe: badania marketingowe, satysfakcja klienta, mystery shopping, relacje 

Wprowadzenie  

W myśl orientacji marketingowej w centrum uwagi przedsiębiorstwa powi-
nien znajdować się klient – jego potrzeby, oczekiwania, a takŜe ich zaspokoje-
nie, a więc satysfakcja. Mając na uwadze powyŜsze załoŜenie, firmy powinny 
systematycznie monitorować zadowolenie swoich klientów. Potrzeba ta jest tym 
bardziej zasadna, jeŜeli weźmie się pod uwagę oczywistą zaleŜność między 
satysfakcją nabywcy a jego gotowością do ponawiania zakupów, przekazywa-
nia pozytywnych opinii na temat przedsiębiorstwa czy wreszcie pozostawania  
w gronie jego lojalnych klientów. W tym właśnie kontekście usatysfakcjono-

                                                 
1 kalinskam@uni.lodz.pl. 
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wanie nabywcy nabiera pełnego znaczenia, a badanie zadowolenia klientów 
okazuje się być istotnym elementem strategii działań przedsiębiorstwa.  

Firmy na rodzimym rynku z większym lub mniejszym zaangaŜowaniem 
czynią starania, aby dowiedzieć się, jak wypadają w ocenie swoich klientów. 
Jednak nie zawsze uzyskują informacje, których faktycznie potrzebują. Okazuje 
się, Ŝe aby pozyskać niezbędną wiedzę, często nie wystarczy zasięgnąć opinii 
nabywców, ale trzeba takŜe przyjrzeć się procesowi ich obsługi. Na tym tle 
pojawiają się pytania. Czy naleŜy prowadzić badania w kierunku oceny satys-
fakcji nabywców przez pryzmat ich odczuć, czy moŜe raczej skupić się na oce-
nie stanu faktycznego i obserwować procesy? Czy badanie satysfakcji klientów 
moŜe być stosowane zamiennie z badaniami typu mystery shopping? Co stano-
wi obszar wspólny, a co róŜni badania zadowolenia klientów oraz badania po-
ziomu obsługi z udziałem „tajemniczego klienta”?  

Kwestie te stanowiły przedmiot podjętych w artykule rozwaŜań, których 
dopełnieniem były wyniki badania przeprowadzonego jesienią 2011 roku na 
próbie 235 przedsiębiorstw z Łodzi i regionu łódzkiego. Projekt badawczy do-
tyczył uŜyteczności badań marketingowych w praktyce przedsiębiorstw2. Jed-
nostki badania dobierano do próby w oparciu o dobór celowy, korzystając  
z bazy adresowej udostępnionej przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Bada-
nia realizowano przy pomocy techniki wywiadu indywidualnego osobistego, 
prowadzonego z przedstawicielami kierownictwa firmy albo z osobami odpo-
wiedzialnymi za działania marketingowe w firmie (właściciel, prezes, dyrektor, 
kierownik działu marketingu), a narzędziem badawczym był kwestionariusz 
wywiadu. 

Satysfakcja klienta a poziom jego obsługi – istota badań 

Poznanie cech demograficznych klientów, ich oczekiwań, motywów i po-
trzeb daje moŜliwość przygotowania lepszej oferty niŜ czyni to konkurencja.  
Lepiej obsłuŜony klient to klient zadowolony, który będzie skłonny ponowić 
transakcję, a co za tym idzie przyczyni się do zysków firmy. Związek między 
jakością obsługi, satysfakcją klienta oraz zyskownością przedsiębiorstwa jest 
oczywisty. Niewiadomą stanowi natomiast kwestia kluczowa, czyli zadowole-

                                                 
2 Cząstkowe wyniki obu badań zaprezentowano m.in. w artykułach: B. Gregor, M. Kalińska- 

-Kula, UŜyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa, „Handel 
Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik, tom I, s. 136–146; M. Kalińska-Kula, Rola badań 
marketingowych w pozyskiwaniu wiedzy na potrzeby marketingowego zarządzania przedsiębior-
stwem, w: Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych, red. W. Grzegorczyk, Wyd. Nauko-
we Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 129–139. 
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nie nabywcy. Firmy zorientowane na klientów potrzebują regularnie pozyski-
wanych informacji na temat ich zadowolenia, zarówno po to, aby oprzeć na 
nich długofalowe strategie, jak równieŜ w celu poprawy jakości bieŜącej obsłu-
gi klienta.  

Satysfakcja klienta moŜe być definiowana jako reakcja emocjonalna na pro-
cesy porównawcze realizowane przez tegoŜ klienta przez zestawienie własnych 
doświadczeń i doznań wynikających z konsumpcji produktu z oczekiwaniami, 
przyjętymi normami lub indywidualnymi wzorcami oceny3. W badaniach mar-
ketingowych stosuje się zazwyczaj podejście analityczne, zgodnie z którym 
satysfakcja jest rozpatrywana w powiązaniu z etapami procesu zakupu, kon-
sumpcji i uŜytkowania produktu4. W przypadku badań zadowolenia klientów 
mamy zatem do czynienia z pomiarem postrzegania procesu obsługi przez 
klientów w kontekście ich oczekiwań. Na te oczekiwania ma wpływ wiele 
czynników, m.in. demograficznych, psychograficznych i ekonomicznych.  
W badaniach satysfakcji podstawowym zadaniem badacza jest wsłuchanie się  
w to, czego brakuje klientom, jakich korzyści poszukują i na ile faktycznie je 
uzyskują. Otrzymanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zadowoleni są 
klienci przedsiębiorstwa, otwiera firmę na dalsze poszukiwanie nowych moŜli-
wości działań, które pozwolą zatrzymać klientów w przyszłości. Tylko klient  
w pełni zadowolony z usług danej instytucji, który czuje się z nią emocjonalnie 
związany, będzie klientem lojalnym. MoŜna powiedzieć, Ŝe zarówno motywy 
natury racjonalnej, jak i emocjonalnej, uwieńczone konkretnym działaniem 
gwarantują kontynuację pozytywnych relacji5.  

Niestety, pozyskanie na ten temat wiarygodnych i wartościowych informa-
cji nawet od zaangaŜowanych, stałych klientów moŜe się okazać trudne. Pod-
stawowym problemem jest dobór odpowiedniej metody i formy pomiaru. Do 
dyspozycji badacza pozostaje wiele moŜliwości, poczynając od badań z wyko-
rzystaniem źródeł wtórnych (tzw. desk research), takich jak monitorowanie 
poziomu sprzedaŜy6, przez techniki obserwacji (np. mystery shopping), aŜ do 
tradycyjnych metod sondaŜowych. NaleŜy w tym momencie zauwaŜyć, Ŝe nie-
stety coraz trudniej jest pozyskiwać respondentów do badań. Nabywcy niechęt-
                                                 

3 Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 466. 

4 W. Popławski, E. Skawińska, Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, War-
szawa 2012, s. 229. 

5 D. Pfaff, Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, 
Wyd. BC.edu, Warszawa 2010, s. 158. 

6 G. Urbanek, Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach z funkcjonującym systemem 
zarządzania jakością, „Marketing i Rynek” 2004, nr 8, s. 23. 
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nie zgadzają się udzielać wywiadów telefonicznych, a jeszcze rzadziej biorą 
udział w badaniu prowadzonym metodą ankiety pocztowej. Co więcej, badania 
w tej formie mogą nie dostarczyć satysfakcjonujących rezultatów ze względu na 
skrócony kwestionariusz (wywiady telefoniczne) lub brak moŜliwości uzyska-
nia pogłębionych informacji. Pomiary takie często nie gwarantują w pełni war-
tościowych wyników, które moŜna by było wykorzystać w celu przygotowania 
konkretnych działań. NaleŜy pamiętać, Ŝe współczesne badania zadowolenia 
klientów powinny mieć na celu nie tylko ocenę obecnej sytuacji, ale równieŜ 
wytyczenie kierunków strategii zarządzania, która pozwoli na bardziej efektyw-
ne słuŜenie klientom w przyszłości. W tym kontekście właściwą metodą bada-
nia zadowolenia nabywcy wydaje się być forma wywiadu bezpośredniego, ze 
szczególnym wskazaniem w kierunku wywiadów pogłębionych, zarówno in-
dywidualnych, jak i grupowych, w tym takŜe wspomaganych za pomocą tech-
nik projekcyjnych.  

Badania zadowolenia klientów pokazują, jak klienci oceniają z perspektywy 
własnego doświadczenia obsługę klienta. Nie wyjaśniają jednak często jedno-
znacznie przyczyn takiej, a nie innej oceny. Klienci oceniają, na ile firma ogól-
nie spełnia ich oczekiwania, natomiast uwadze ich umyka często ocena działań 
podejmowanych przez przedsiębiorstwo na kaŜdym kolejnym etapie procesu 
obsługi. Jak juŜ wspominano, badania zadowolenia dostarczają informacji  
o odczuciach i postawach klienta, często powstałych wskutek konfrontacji fak-
tycznego stanu świadczonej obsługi z wyobraŜeniami nabywcy na temat tego, 
jak proces ten powinien wyglądać. W tak otrzymanym obrazie powstawać mogą 
przekłamania wynikłe z subiektywnie postrzeganej rzeczywistości, zarówno na 
korzyść, jak i na niekorzyść dla podmiotu badania. W efekcie badania takie 
mogą nie dostarczyć wyczerpującej wiedzy. Jeśli wyniki pomiaru ujawnią np. 
Ŝe klienci uwaŜają, iŜ obsługa świadczona w placówce banku jest zbyt powolna, 
to informacja ta ma niewątpliwie istotne znaczenie i powinna pociągać za sobą 
określoną reakcję. Jednak trudno byłoby podjąć konkretne działania naprawcze, 
nie mając szerszej wiedzy w tym zakresie. Niezbędne  jest ustalenie przyczyn 
zaistniałych przestojów, a dopiero potem moŜliwe będzie wyprowadzenie od-
powiednich rekomendacji, takich jak np. wdroŜenie systemu szkoleń, aby pra-
cownicy pracowali szybciej, lub przeorganizowanie jednostek pracy w danej 
placówce, tak aby system obsługi był realizowany sprawniej. NiezaleŜnie od 
sytuacji,  aby móc określić przyczyny zaistniałego stanu rzeczy i znaleźć odpo-
wiednie rozwiązanie, naleŜy przyjrzeć się problemowi głębiej.  
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Tu pojawia się moŜliwość skorzystania z pomocy „tajemniczego klienta”. 
Badanie mystery shopping jest techniką obserwacji, w której zadaniem audytora 
jest wcielić się w rolę przeciętnego nabywcy7. Audyt powinien być kontrolowa-
ny, co oznacza, Ŝe badacz otrzymuje jasne i wyraźne wskazówki, jakie obser-
wacje naleŜy poczynić w określonej sekwencji czasowej. Audytor się nie ujaw-
nia, a zatem obserwowany nie wie, Ŝe jego działania są monitorowane.  

Wykorzystując badanie mystery shopping moŜna uzyskać informację na 
temat faktycznego przebiegu wizyty statystycznego klienta w placówce banku. 
Badanie moŜe wykazać, Ŝe przestoje spowodowane są zbyt małą liczbą perso-
nelu lub opieszałością i brakiem zaangaŜowania ze strony pracowników, wtedy 
podjęcie działań naprawczych będzie stosunkowo proste. Przyczyna problemu 
moŜe okazać się trywialna, jak np. niedostateczne przeszkolenie pracowników 
w obsłudze komputerów. Obserwacje poczynione przez mystery shoppera mogą 
takŜe wykazać, Ŝe obsługa jest realizowana sprawnie i pracownicy dają z siebie 
wszystko, a przyczyną przestojów jest zbyt duŜy napływ klientów do placówki, 
mający miejsce okresowo, w pewnych porach dnia lub tygodnia, a takŜe w spo-
sób ciągły. W takim przypadku, w celu rozwiązania problemu konieczne będzie 
poszerzenie sieci dystrybucji o dodatkowe placówki, o odpowiedniej lokalizacji 
przestrzennej, aby rozładować nadmierną kumulację popytu na badanym tere-
nie.   

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Na poziom zadowolenia 
odnotowywany w umyśle klienta wpływa wiele szczegółowych aspektów 
świadczonej obsługi, mających miejsce podczas wizyty, takich jak moment 
powitania, zaproszenie do interakcji, odpowiednio krótki czas obsługi czy za-
mknięcie wizyty. Istotnymi czynnikami będą  elementy behawioralne (tj. za-
chowanie, komunikatywność, uprzejmość personelu), przygotowanie meryto-
ryczne pracowników w zakresie przedmiotu sprzedaŜy, ale takŜe otoczenie fi-
zyczne procesu obsługi klienta (jak choćby ład i porządek na półkach sklepo-
wych lub czystość toalety). Klient, który odwiedził firmę sprzedawcy w pew-
nym odstępie czasu w stosunku do czasu prowadzenia badania zadowolenia, 
być moŜe nie będzie umiał szczegółowo i starannie ocenić poszczególnych ele-
mentów swojej wizyty, chociaŜby dlatego, Ŝe nie będzie ich juŜ dokładnie pa-
miętał. Natomiast w przypadku pomiarów dokonywanych przez „tajemniczego 
klienta” fakty są gromadzone bezpośrednio podczas trwania procesu obsługi 

                                                 
7 Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, GWP, 

Gdańsk 2007, s. 221. 
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nabywcy, a audytor ma za zadanie szczegółowe ich odnotowanie i zebranie  
w specjalnie przygotowanym kwestionariuszu obserwacji. 

PowyŜsze rozwaŜania sprowadzają się do wniosku, Ŝe moŜliwe, iŜ dopiero 
staranne przyjrzenie się procesom obsługi klienta pozwoli firmie wyprowadzić 
precyzyjne wnioski i w krótkim czasie wdroŜyć odpowiednie działania napraw-
cze, tak aby lepiej zaspokajać potrzeby klienta.  

W sektorze usług detalicznych badanie realizowane za pomocą metody „ta-
jemniczego klienta” jest często podstawowym sposobem pomiaru obsługi 
(udział badań mystery shopping w ogólnej wartości obrotu firm w branŜy ba-
dawczej był stały na przestrzeni lat 2011–2012 i wynosił 4,2%, a liczba pomia-
rów według tego typu obserwacji wyniosła w 2012 roku przeszło 307 tys.8). 
Kierownictwo nie jest w stanie skontrolować kaŜdego kontaktu między klien-
tem a pracownikiem, a badania z wykorzystaniem tajemniczego klienta pozwa-
lają wyróŜnić poszczególne elementy kontaktu personelu z nabywcami, wska-
zując na obszary nienaganne i obszary wymagające poprawy. Badania tego typu 
dają moŜliwość zachęcania do właściwych zachowań (przez uzupełnienie sys-
temu motywacyjnego) i redukowania zachowań niepoŜądanych (np. wdraŜając 
odpowiednie szkolenia). Mylne jest panujące często przeświadczenie, Ŝe zada-
niem badania mystery shopping jest wyszukiwanie jedynie negatywnych aspek-
tów obsługi. W rzeczywistości badania te mają na celu przekazanie moŜliwie 
pełnego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych zachowań. W badaniach typu mystery shop-
ping wykorzystuje się określony schemat działania, wyznaczany przez przyjęte 
przez organizację standardy, które powinny być realizowane przy kaŜdej wizy-
cie klienta. Do wskazanych schematów odnoszone są obserwacje czynione 
przez „tajemniczego klienta”, dzięki czemu w rezultacie pomiaru otrzymywany 
jest jasny obraz dysonansów występujących na kolejnych etapach procesu ob-
sługi. Tym samym wyniki badania stają się układem odniesienia dla podejmo-
wanych decyzji zarządczych. 

Konkludując warto zauwaŜyć, Ŝe ze względu na fakt, iŜ badania typu my-
stery shopping mają na celu podniesienie satysfakcji klienta, która stanowi fi-
nalny „produkt” procesu obsługi, w naturalny sposób nasuwają się skojarzenia 
w kierunku badań zadowolenia klienta. NaleŜy jednak starannie rozróŜniać te 
dwa rodzaje badań. Przypuszczenia na temat satysfakcji klientów, które moŜna 
czynić na postawie badań z udziałem „tajemniczego klienta”, mogą stanowić 

                                                 
8 M. Kociankowski, Coraz trudniejsza typologia badań, „Rocznik PTBRiO” 2013/2014, s. 38–

39. 
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dodatkową informację, ale nie są głównym celem tychŜe badań. Z kolei komen-
tarze mystery shoppera mogą sugerować obszary newralgiczne i być punktem 
wyjścia do dalszych badań, tym razem z udziałem obecnych klientów przedsię-
biorstwa. 

Pomiar satysfakcji klienta w świetle wyników badania 

Na tle przedstawionych rozwaŜań teoretycznych warto przytoczyć  wyniki 
badania przeprowadzonego w 2011 roku wśród przedsiębiorstw z obszaru wo-
jewództwa łódzkiego. Badaniem objęto 235 firm, wśród których trzy czwarte 
prowadziło badania marketingowe w ciągu ostatnich dwóch lat.  Wśród bada-
nych przewaŜały firmy małe (blisko 81%), zajmujące się głównie działalnością 
usługową i handlową (ponad 78%), prowadzące sprzedaŜ detaliczną (ponad 
70%), usytuowane w sektorze B2C (ponad dwie trzecie przedsiębiorstw). 

Analizując przyczyny prowadzonych badań, dokonano kategoryzacji pro-
blemów marketingowych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa i kierując się tym 
kryterium, rozróŜniono badania prowadzone w przypadku problemów marke-
tingowych odnoszących się do planowania, badania słuŜące wsparciu bieŜących 
decyzji marketingowych, badania prowadzone dla wzbogacenia wiedzy marke-
tingowej oraz badania odnoszące się do kontrolnych funkcji decyzyjnych.  

Analiza wyników prowadzi do wniosku, Ŝe badania marketingowe najczę-
ściej prowadzone były w celu zapewnienia wsparcia informacyjnego procesów 
decyzyjnych (47% badanych przypadków). Decyzje te najczęściej dotyczyły 
dostosowania oferty asortymentowej przedsiębiorstwa do oczekiwań nabyw-
ców, ustalenia ceny produktów lub przygotowania strategii promocyjnej. Zde-
cydowanie mniej liczną grupę stanowiły badania, które prowadzono w celu 
rozwiązania problemów marketingowych z zakresu planowania (6,6%).  
W przypadku tych badań pozyskiwano informacje na potrzeby dokonania anali-
zy moŜliwości rynkowych przedsiębiorstwa, zidentyfikowania niszy rynkowej, 
określenia tendencji rozwojowej rynku oraz przygotowania charakterystyki 
klienta. Kolejną kategorię stanowiły badania marketingowe, w przypadku któ-
rych respondenci wskazali jako przyczynę potrzebę uzyskania lepszego obrazu 
otoczenia prowadzonej działalności gospodarczej (8,2%), przy czym problemy 
w tym obszarze koncentrowały się głównie na charakteryzowaniu otoczenia 
konkurencyjnego oraz rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań nabywców.  

Natomiast badania, których podstawę stanowiły problemy marketingowe 
zorientowane na kontrolę, stanowiły 12% analizowanych przypadków. Właśnie 
w tym obszarze wskazywano badania zadowolenia klienta oraz badania obsługi 
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klienta. W świetle wypowiedzi respondentów prowadzone pomiary miały na 
celu wyodrębnienie czynności i marketingowych funkcji sprawiających trudno-
ści oraz ocenę działań zakończonych bądź będących w trakcie realizacji. Przy-
kłady problemów marketingowych podawanych przez przedsiębiorstwa prowa-
dzące tego typu badania były następujące: „dostosowanie poziomu obsługi 
klienta”, „określenie zadowolenia klienta”, „ocena procesu obsługi klienta”, 
„ocena jakości świadczonych usług”, „badanie satysfakcji klientów”. 

W toku pomiarów zadowolenia klienta oraz procesu jego obsługi wykorzy-
stywano róŜne metody i techniki badawcze. Rozkład wyników analizy metod 
pozyskiwania danych wykorzystywanych w toku prowadzonych badań zapre-
zentowano w tabeli 1.  

Tabela 1  

Metody pozyskiwania danych w  świetle wyników badania 

Problemy 
marketingowe 

Liczba 
wska-
zań 

Metody badawcze (w %) 

Desk 
research 

Ankieta 
Wywiad 
standary-
zowany 

Wywiad 
pogłę-
biony 

Obserwa-
cje 

Planowanie 12 41,7 33,3 25,0 0,0 0,0 

Decyzje 86 26,7 29,1 34,9 4,6 4,7 

Kontrola 22 4,5 36,4 36,4 13,6 9,1 

Wzbogacenie 
wiedzy 

12 46,7 6,7 33,3 6,7 6,7 

Badania ogó-
łem 

183 30,6 26,8 30,6 5,4 6,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Badając satysfakcję nabywców, sięgano zarówno po metody ankietowe, jak 
i wywiady standaryzowane. Tego typu metody stosowane były najczęściej 
(dwie trzecie pomiarów prowadzonych w obszarze kontroli), przy czym  
w przypadku metod ankietowych najczęściej wykorzystywano ankiety bezpo-
średnie oraz internetowe zamieszczane na stronie www przedsiębiorstwa. Na-
tomiast w przypadku wywiadów prostych najczęściej realizowano pomiary  
w formie indywidualnych wywiadów bezpośrednich, a zdecydowanie rzadziej 
korzystano z wywiadów telefonicznych. W celu pozyskania bardziej szczegó-
łowych informacji na temat przyczyn satysfakcji nabywcy, a w szczególności 
jej braku, stosowano takŜe wywiady pogłębione, jednak odsetek tego typu po-
miarów był znacznie mniejszy. Rzadziej takŜe prowadzono obserwacje (były to 
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badania mystery shopping), co pozwala domniemywać, Ŝe badane przedsiębior-
stwa skupiały się raczej na pomiarze postaw i opinii niŜ ocenie stanu bieŜącego 
realizowanych procesów obsługi klienta. Warto zauwaŜyć, Ŝe odsetek badań 
typu mystery shopping oraz wywiadów pogłębionych, choć znikomy, jest jed-
nak zauwaŜalnie wyŜszy właśnie w przypadku pomiarów prowadzonych  
w obszarze omawianych powyŜej kontrolnych funkcji decyzyjnych. Zdecydo-
wanie niŜszy jest natomiast w tym obszarze badawczym odsetek badań typu 
desk research, co pozwala domniemywać, Ŝe badania satysfakcji i obsługi klien-
ta rzadko uzupełniane są audytem wewnętrznym, który mógłby słuŜyć zweryfi-
kowaniu realizacji analizowanych procesów zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Podsumowanie 

Satysfakcja klienta jest obecnie jednym z kluczowych czynników długo-
okresowego sukcesu przedsiębiorstwa, którego miernikiem jest ostatecznie zy-
skowność prowadzonych działań. Oznacza to, Ŝe pomiar zadowolenia klientów 
powinien stanowić istotny element strategii przedsiębiorstw. Zadowoleni na-
bywcy powtarzają transakcje i pomnaŜają przychody firm, które powinny mieć 
na bieŜąco świadomość, jak wypadają w ocenie swoich klientów. Nie zawsze 
jednak uzyskanie niezbędnych informacji przez badanie postaw i opinii jest 
wystarczające. Często trzeba takŜe przyjrzeć się procesom obsługi klienta. Na 
tym tle pojawia się moŜliwość wykorzystania badań typu mystery shopping. 
Badania z udziałem „tajemniczego klienta” mierzą proces jego obsługi, podczas 
gdy badania zadowolenia klientów pozwalają ocenić wynik tych działań. Dla 
przedsiębiorstwa zorientowanego na klienta wyniki obu tych pomiarów powin-
ny być waŜne i traktowane komplementarnie. Powinny one łącznie stanowić 
podstawę do wyprowadzenia rekomendacji i wdroŜenia odpowiednich rozwią-
zań w ramach procesu samodoskonalenia organizacji. 
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Streszczenie 

W artykule zastosowano macierzowy model regresji do opisania zmienności w czasie liczby 
notyfikacji w systemie RAPEX dotyczących wszystkich kategorii produktów, a takŜe najczęściej 
zgłaszanych, tj. zabawek, odzieŜy, tekstyliów i dodatków, urządzeń i wyposaŜenia elektrycznego, 
pojazdów silnikowych, kosmetyków i wyposaŜenia oświetleniowego. Wykorzystano dane do-
stępne w rocznych raportach systemu RAPEX, obejmując badaniem lata 2006–2012. Wartość 
współczynnika determinacji R2 wskazała na zadowalające dopasowanie funkcji liniowej dla 
wszystkich notyfikacji, a dobre dla notyfikacji dotyczących odzieŜy, tekstyliów i dodatków oraz 
wyposaŜenia oświetleniowego. Przeprowadzona dla 2014 roku prognoza wskazała na dalszy 
istotny wzrost liczby notyfikacji dla wszystkich produktów oraz odzieŜy, tekstyliów i dodatków 
oraz na ich spadek w przypadku wyposaŜenia oświetleniowego. 

Słowa kluczowe: macierzowy model regresji, notyfikacje, system RAPEX, produkt 

Wprowadzenie 

System RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products, czyli System 
Szybkiego Powiadamiania o Niebezpiecznych Produktach NieŜywnościowych) 
umoŜliwia szybką wymianę informacji na temat produktów powodujących po-
waŜne zagroŜenie między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komi-
sją Europejską. Nie obejmuje on produktów spoŜywczych, farmaceutycznych  
i medycznych2. PowaŜnym zagroŜeniem moŜe być np. zranienie, uduszenie, 

                                                 
1 m.piglowski@wpit.am.gdynia.pl. 
2 European Commission, Rapid Alert System for non-food products poising a serious risk, 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/ (14.03.2014). 
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poraŜenie prądem, zadławienie czy zagroŜenie chemiczne, a najczęściej zgła-
szanymi kategoriami produktów są: zabawki, odzieŜ, tekstylia i dodatki, urzą-
dzenia i wyposaŜenie elektryczne, pojazdy silnikowe, kosmetyki i wyposaŜenie 
oświetleniowe3. 

Szybka wymiana informacji następuje przez Narodowe Punkty Kontaktowe 
(National Contact Points) i Komisję Europejską, podejmujące decyzję stosow-
nie do zagroŜenia, np. wstrzymanie sprzedaŜy, wycofanie produktu z rynku czy 
podjęcie działań korygujących wobec niebezpiecznego produktu. W kaŜdy pią-
tek Komisja Europejska publikuje raporty tygodniowe – na podstawie zgłoszeń 
otrzymanych od Narodowych Punktów Kontaktowych4, a takŜe raporty roczne. 
W Polsce Narodowy Punkt Kontaktowy znajduje się w Urzędzie Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów5. 

Celem artykułu było opisanie macierzowym modelem regresji notyfikacji 
dla wszystkich kategorii produktów oraz pięciu najczęściej zgłaszanych katego-
rii, a takŜe przeprowadzenie prognozy dla tych kategorii, gdzie wartość współ-
czynnika determinacji 2R  była najwyŜsza. 

Materiał badawczy i metody 

Badaniem objęto okres 2006–2012, korzystając z danych dostępnych  
w rocznych raportach systemu RAPEX6. Okres ten wybrano z uwagi na bardzo 
podobną (porównywalną) zawartość i formę raportów, publikowanych od roku 
2006. Pod uwagę wzięto liczbę notyfikacji dla wszystkich kategorii produktów 
oraz dla pięciu najczęściej zgłaszanych. Do opisu zmienności w czasie i prze-
prowadzania prognozy zastosowano liniowy model regresji w ujęciu macierzo-
wym. 

W równaniu tego modelu7 – wzór (1) y  jest wektorem wartości zmiennej 

losowej Y, o wymiarach )1( ×n , X jest macierzą wartości zmiennej niezaleŜnej 

X, o wymiarach )2( ×n , β  jest wektorem współczynników, o wymiarach 

)12( ×  i ε  jest wektorem składników losowych o wymiarach )1( ×n . 

                                                 
3 European Commission, 2012 annual report on the operation of the Rapid Alert System for 

non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2013, s. 25. 
4 W. Henrykowski, System oceny zgodności w Unii Europejskiej pięć lat po akcesji. Historia. 

Teraźniejszość, Wyd. PERT, Warszawa 2009, s. 165. 
5 European Commission, 2012 annual report … 
6 W chwili składania artykułu nie był jeszcze dostępny raport za rok 2013. 
7 Wzory (1)–(9) podano za: J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 

2001, s. 418, 420, 421, 429–430. 
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εβ += Xy                (1) 

Wektor oceny parametrów równania regresji β̂  (czyli wektor estymatorów 

wektora współczynników β ) wyznaczono ze wzoru (2), gdzie: XT jest macierzą 

transponowaną macierzy X  (powstałą z zamiany kolumn na wiersze i wierszy 

na kolumny), a 1)( −XX T  jest macierzą odwrotną do macierzy powstałej z ilo-

czynu macierzy XT i X. 

yXXX TT 1)(ˆ −=β               (2) 

Wektor wartości teoretycznych zmiennej Y  (czyli ŷ ) obliczono ze wzoru 

(3). 

β̂ˆ Xy =                 (3) 

Do obliczenia wektora reszt e  posłuŜono się wzorem (4). 

yye ˆ−=                 (4) 

Błąd standardowy reszt es  obliczono ze wzoru (5), gdzie eT jest macierzą 

transponowaną macierzy e. 

2−
=

n

ee
s

T

e                 (5) 

Błędy standardowe ocen parametrów równania regresji β̂s  oszacowano ze 

wzoru (6), gdzie: j  jest oznaczeniem błędu dla zmiennej X i wektora składni-

ków losowych ε , a jjd  jest elementem (wartością) z przekątnej macierzy 

1)( −XX T . 

jje dss
j

=β̂                 (6) 

Wartość błędu standardowego reszt es  oraz błędy standardowe ocen para-

metrów regresji β̂s  były wykorzystywane następnie do wyznaczenia, odpo-

wiednio: błędu standardowego prognozy  
pysˆ  – wzór (9) oraz  wartości progno-

zowanej pŷ  – wzór (8).  

Współczynnik determinacji liniowej R2 obliczono ze wzoru (7). 

∑
=

−
−=

n

i
i

T

yy

ee
R

1

2

2

)(
1                (7) 
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Wartość współczynnika determinacji R2 powyŜej 0,9 świadczy o bardzo do-
brym dopasowaniu funkcji do danych empirycznych, powyŜej 0,8 – o dopaso-
waniu dobrym, powyŜej 0,6 jest ono zadowalające, przy czym naleŜy się liczyć 
ze stosunkowo duŜymi błędami prognozy, natomiast przy wartości poniŜej 0,5 
prognozy mogą okazać się nietrafne8. Najdokładniejsze prognozy uzyskuje się, 
jeśli wartość współczynnika determinacji R2 wynosi 0,9 i powyŜej9. 

Prognozowaną wartość pŷ  (liczbę notyfikacji) obliczono ze wzoru (8),  

a błąd standardowy prognozy 
pysˆ  wyznaczono ze wzoru (9), gdzie x  jest ma-

cierzą jednokolumnową zawierającą wartość roku 2014 (tzn.: 9, 1), a Tx  jest 
macierzą transponowaną macierzy x . 

β̂ˆ T
p xy =                 (8) 

xXXxss TT
eyp

1
ˆ )(1 −+=               (9) 

Wyniki badania 

W tabeli 1 przedstawiono wartości ix  zmiennej X (nr roku) oraz zmiennych 

1Y , 2Y , 3Y , 4Y , 5Y , 6Y  i 7Y , gdzie wartości iy1  zmiennej 1Y  są liczbą 

wszystkich notyfikacji w systemie RAPEX w danym roku, i dalej odpowiednio 

wartości iy2  dotyczą zabawek, iy3  – odzieŜy, tekstyliów i dodatków (w roku 

2006 i 2007 – odzieŜy), iy4  – urządzeń i wyposaŜenia elektrycznego (w roku 

2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 – urządzeń elektrycznych), iy5  – pojazdów 

silnikowych, iy6  – kosmetyków i iy7  – wyposaŜenia oświetleniowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 493. 
9 P. Crewson, Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg 2008, s. 115. 
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Tabela 1 

Wartości zmiennych X  oraz 1Y , 2Y , 3Y , 4Y , 5Y , 6Y i 7Y do modeli regresji 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numer roku ix  1 2 3 4 5 6 7 

Liczba notyfikacji iy1  

(wszystkie) 
1051 1605 1866 1933 2244 1803 2278 

Liczba notyfikacji iy2  

(zabawki) 
221 417 498 472 488 324 366 

Liczba notyfikacji iy3  

(odzieŜ, tekstylia i dodatki) 
33 54 140 395 625 423 668 

Liczba notyfikacji iy4  

(urządzenia i wyposaŜenie elek-
tryczne) 

174 156 169 138 158 153 205 

Liczba notyfikacji iy5  

(pojazdy silnikowe) 
126 197 160 146 175 171 149 

Liczba notyfikacji iy6  (kosme-

tyki) 
48 81 56 86 66 104 86 

Liczba notyfikacji iy7  (wypo-

saŜenie oświetleniowe) 
98 84 81 52 48 53 50 

Źródło: European Commission, 2006 annual report on the operation of the Rapid Alert System for 
non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2007, s 13 i 17; European Com-
mission, 2007 annual report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous 
products, Publications Office, Luxembourg 2008, s. 15 i 18; European Commission, 2008 annual 
report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications 
Office, Luxembourg 2009, s. 11 i 16; European Commission, 2009 annual report on the opera-
tion of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxem-
bourg 2010, s. 13 i 18; European Commission, 2010 annual report on the operation of the Rapid 
Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2011, s. 13 i 18; 
European Commission, 2011 annual report on the operation of the Rapid Alert System for non-
food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2012, s. 13 i 18; European Commis-
sion, 2012 annual report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous 
products, Publications Office, Luxembourg 2013, s. 15 i 19. 

Zapis macierzowy dla pierwszego modelu (wszystkich notyfikacji) przed-
stawiono poniŜej. 
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Drugą kolumnę macierzy X  stanowiącą kolumnę jedynek przyjęto w celu 
dokonywania obliczeń związanych z mnoŜeniem macierzy i wyznaczaniem 
odpowiednich parametrów równania – wzór (1)10. Podobną postać miałby zapis 
macierzowy dla pozostałych sześciu modeli, z tym Ŝe inne wartości występowa-
łyby w macierzy y . 

Wykorzystując wzory (1)–(3) i (7), zbudowano wzory funkcji liniowych 
oraz wyznaczono wartości współczynników determinacji R2 (tab. 2). 

Tabela 2 

Wzory funkcji liniowych i wartości współczynników determinacji 
2R  

Model dla notyfikacji: Wzór funkcji liniowej 
Współczynnik determina-

cji 2R  
Wszystkich (zmienna 1Y ) y1=159,11x+1189,29 0,68 
Dot. zabawek ( 2Y ) y2=8,54x+363,86 0,03 
Dot. odzieŜy, tekstyliów  
i dodatków ( 3Y ) 

y3=111,71x-112,86 0,84 

Dot. urządzeń i wyposa-
Ŝenia elektrycznego (4Y ) 

y4=2,71x+153,86 0,08 

Dot. pojazdów silniko-
wych ( 5Y ) 

y5=1,14x+156,00 0,01 

Dot. kosmetyków ( 6Y ) y6=6,07x+51,00 0,45 
Dot. wyposaŜenia oświe-
tleniowego ( 7Y ) 

y7=–8,54x+100,71 0,81 

Źródło: opracowanie własne. 

Przebieg funkcji liniowych dla notyfikacji dotyczących wszystkich produk-
tów oraz dla produktów w poszczególnych kategoriach przedstawiono na ry-
sunkach 1–7. 
 

                                                 
10 A.D. Aczel, Statystyka…, s. 616. 
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Rys. 1. Funkcja liniowa dla notyfikacji dotyczących wszystkich produktów 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rys. 2. Funkcja liniowa dla notyfikacji dotyczących zabawek 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Funkcja liniowa dla notyfikacji dotyczących odzieŜy, tekstyliów i dodatków 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Funkcja liniowa dla notyfikacji dotyczących urządzeń i wyposaŜenia elektrycznego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Funkcja liniowa dla notyfikacji dotyczących pojazdów silnikowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rys. 6. Funkcja liniowa dla notyfikacji dotyczących kosmetyków 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7. Funkcja liniowa dla notyfikacji dotyczących wyposaŜenia oświetleniowego 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartość współczynnika determinacji 2R  w przypadku wszystkich produk-
tów (zmienna 1Y ), a takŜe dla zabawek (zmienna 2Y ) oraz odzieŜy, tekstyliów 
i dodatków (zmienna 3Y ) byłaby wyŜsza, gdyby nie spadek liczby notyfikacji 
w roku 2011. Zaburzyło to w istotny sposób trend wzrostowy, a funkcja liniowa 
opiera się na stałym trendzie. Ponadto w przypadku niektórych kategorii pro-
duktów zmiana nazwy kategorii mogła wiązać się z większą liczbą rodzajów 
produktów zgłaszanych w jej ramach. W związku z tym mógł nastąpić gwał-
towny wzrost liczby notyfikacji, co równieŜ (choć w znacznie mniejszym stop-
niu) zaburzało stały trend. 

Dla wszystkich notyfikacji (zmienna 1Y ) wartość współczynnika determi-

nacji 2R  wskazuje na dopasowanie zadowalające (0,68). Dla kosmetyków 

(zmienna 6Y ) wartość 2R  wynosi 0,45, dopasowanie jest więc mniej niŜ za-
dowalające, co moŜe się wiązać z duŜym błędem prognozy11. W przypadku 
dwóch kategorii produktów (odzieŜ, tekstylia i dodatki – zmienna 3Y  oraz wy-
posaŜenie oświetleniowe – zmienna 7Y ) wartość współczynnika determinacji 

2R  wynosi odpowiednio 0,84 i 0,81, w związku z tym dopasowanie funkcji 
liniowych do danych empirycznych jest dobre. Tak więc dopasowanie jest do-
bre lub zadowalające w przypadku kategorii produktów, gdzie liczba notyfikacji 
wykazuje w kolejnych latach stały wzrost (wszystkie oraz odzieŜ, tekstylia  

                                                 
11 Por. uwaga w części „Materiał badawczy i metody”. 
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i dodatki) lub spadek (wyposaŜenie oświetleniowe) – por. tab. 1, co jest charak-
terystyczne dla trendu liniowego. O trendzie wzrostowym w pierwszych dwóch 

przypadkach świadczy wartość dodatnia estymatora 1β̂  (por. rys. 1 i rys. 3), a o 

trendzie spadkowym w ostatnim przypadku – wartość ujemna (por. rys. 7). 
W przypadku innych kategorii produktów (zabawki – zmienna 2Y , urzą-

dzenia i wyposaŜenie elektryczne – zmienna 4Y  oraz pojazdy silnikowe – 

zmienna 5Y ) wartości współczynnika 2R  są bardzo niskie – bliskie 0. Bardzo 
małe nachylenie prostej dla tych kategorii produktów  (por. rys. 2, rys. 4 i rys. 
5) takŜe świadczy o znikomym wpływie zmiennej X  na zmienną 2Y , 4Y   
i 5Y 12. Funkcja liniowa nie oddaje więc zmiany liczby notyfikacji w czasie dla 
tych kategorii produktów. NaleŜy uznać, Ŝe z uwagi na brak stałej tendencji 
wzrostowej lub spadkowej nieodpowiednia byłaby tu takŜe kaŜda inna funkcja 
zlinearyzowana, oparta na funkcji liniowej. 

Najbardziej właściwe byłoby zastosowanie w tych przypadkach (tzn. dla 
kategorii produktów: zabawki, urządzenia i wyposaŜenie elektryczne oraz po-
jazdy silnikowe) funkcji wielomianowych. Powinny one być trzeciego lub 
czwartego stopnia z uwagi na dwu- lub trzykrotne istotne zmiany liczby notyfi-
kacji dotyczące tych kategorii produktów (por. tab. 1). Zaleca się jednak stoso-
wanie jak najprostszych modeli wielomianowych13. Model wielomianowy moŜe 
bowiem oddawać dobrze zmienność wartości w czasie, ale przy częstych zmia-
nach wartości (braku stałego trendu przy krótkim okresie badanym i braku da-
nych za rok 2013), mógłby okazać się nieprzydatny do przeprowadzania pro-
gnozy. Taka sytuacja zachodzi właśnie w tych kategoriach produktów (współ-

czynnik determinacji 2R  ma tutaj bardzo niską wartość). W związku z tym 
wartości prognozowane mogłyby daleko odbiegać od ostatnich wartości empi-
rycznych, a błędy standardowe prognozy takŜe miałyby wysoką wartość. 

Prognozę liczby notyfikacji na rok 2014 przeprowadzono więc tylko dla 
tych kategorii produktów, gdzie dopasowanie funkcji liniowej do danych empi-
rycznych było zadowalające lub dobre, a więc dla wszystkich notyfikacji, noty-
fikacji dotyczących odzieŜy, tekstyliów i dodatków oraz wyposaŜenia oświetle-

niowego. Jako wartość teoretyczną tx  przyjęto 9 i wykorzystując wzory (8)  

                                                 
12 A. Bielecka, Statystyka od podstaw, Wyd. WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 

Warszawa 2005, s. 270–271. 
13 A. D. Aczel, Statystyka…, s. 571. 
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i (9) obliczono wartość prognozowaną pŷ  i błąd standardowy prognozy 
pysˆ  

(tab. 3). 
Tabela 3 

Prognoza liczby notyfikacji dla wybranych kategorii produktów na rok 2014 

Kategoria 
(liczba w roku 2012) 

Wartość prognozowana 

pŷ  

Błąd standardowy 

prognozy 
pysˆ  

Wszystkie (2278) 2621 368 
OdzieŜ, tekstylia i dodatki (668) 893 163 
WyposaŜenie oświetleniowe (50) 24 14 

Źródło: opracowanie własne. 

Prognoza wskazuje na znaczący wzrost liczby notyfikacji dotyczących 
wszystkich kategorii produktów z 2278 w roku 2012 na 2621 w roku 2014  
(o 15%), z błędem prognozy wynoszącym 368. Błąd ten naleŜy uznać za duŜy, 
ale wynika on z zaledwie zadowalającego dopasowania funkcji liniowej do 
danych empirycznych. 

Jeszcze bardziej znaczący (procentowo) wzrost liczby notyfikacji wskazuje 
prognoza dla odzieŜy, tekstyliów i dodatków, z 668 w roku 2012 na 893 w roku 
2014 (34%), z błędem prognozy wynoszącym 163. Jest to druga w kolejności  
z najczęściej zgłaszanych w systemie RAPEX kategoria produktów, zatem  
w duŜym stopniu wpływa na liczbę wszystkich notyfikacji. Tak istotny, przewi-
dywany wzrost liczby notyfikacji moŜna wiązać z przenoszeniem produkcji 
odzieŜy z krajów europejskich do azjatyckich (m.in. Chiny, Tajlandia, Indone-
zja), co moŜe skutkować spadkiem jakości ich wykonania, prowadzącym nawet 
do powstawania zagroŜeń dla konsumenta. 

Z kolei w przypadku wyposaŜenia oświetleniowego zauwaŜyć moŜna stałą 
tendencję spadkową liczby notyfikacji. Prognoza wskazuje na zmniejszenie 
liczby notyfikacji w tej kategorii zagroŜeń o połowę, z 50 w roku 2012 na 24  
w roku 2014, z błędem prognozy wynoszącym 14. Tak istotny spadek moŜna 
wiązać ze zmianą sposobu oświetlania pomieszczeń (np. coraz częstsze instalo-
wanie oświetlenia halogenowego, zasilanego prądem o znacznie mniejszym 
napięciu albo oświetlenia LED-owego, mniej męczącego wzrok). 

Podsumowanie 

W artykule zastosowano liniowy model regresji w ujęciu macierzowym do 
przedstawienia zmienności w czasie liczby notyfikacji w systemie RAPEX wo-
bec wybranych kategorii produktów. Badaniu poddano okres 2006–2012, ko-
rzystając z danych zamieszonych w rocznych raportach systemu RAPEX. Wy-
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korzystano dane dotyczące wszystkich kategorii produktów oraz pięciu najczę-
ściej zgłaszanych, zaleŜnie od danego roku, tj. zabawki, odzieŜ, tekstylia i do-
datki, urządzenia i wyposaŜenie elektryczne, pojazdy silnikowe, kosmetyki  
i wyposaŜenie oświetleniowe. 

Wartość współczynnika determinacji R2 wskazała na zróŜnicowane dopa-
sowanie funkcji liniowej do danych empirycznych, i tak dla wszystkich katego-
rii produktów jest ono zadowalające (wartość 0,68), dla odzieŜy, tekstyliów  
i dodatków oraz wyposaŜenia oświetleniowego dobre (odpowiednio wartości 
0,84 i 0,81), a dla kosmetyków mniej niŜ zadowalające (wartość 0,45).  

Dla pozostałych kategorii produktów wartość współczynnika determinacji 
R2 była bliska zeru i wynosiła dla zabawek – 0,03, dla urządzeń i wyposaŜenia 
elektrycznego – 0,08 i dla pojazdów silnikowych – 0,01. Niska wartość współ-
czynnika determinacji R2 wynika z załoŜenia liniowego charakteru funkcji  
w ujęciu macierzowym. Wobec notyfikacji dla tych kategorii produktów odpo-
wiedniejszy byłby więc model wielomianowy. 

Prognozę liczby notyfikacji w roku 2014 przeprowadzono dla tych kategorii 
produktów, gdzie wartość współczynnika determinacji R2 wskazywała na dopa-
sowanie zadowalające lub dobre. Prognoza wskazała na istotny wzrost liczby 
notyfikacji dla wszystkich kategorii produktów oraz odzieŜy, tekstyliów i do-
datków, i na znaczący spadek w przypadku wyposaŜenia oświetleniowego. 
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THE MATRIX APPROACH IN PREDICTING THE NUMBER  
OF NOTIFICATIONS IN THE RAPEX SYSTEM TO CHOSEN  

PRODUCT CATEGORIES 
 

Summary 
 

The matrix regression model was used in the paper to describe the variability in time of the 
notification number in the RAPEX system concerning all product categories, as well as the most 
commonly reported, such as toys, clothing, textiles and fashion items, electrical appliances and 
equipment, motor vehicles, cosmetics and lighting equipment. The paper uses the data available 
in the annual reports of the RAPEX system, covering the period of 2006–2012. The value of the 
coefficient determination 2R  indicated a satisfactory fit of the linear function for all notifications, 
and a good fit for notifications regarding clothing, textiles and fashion items and lighting equip-
ment. The prediction carried out for 2014 indicated a further significant increase in the number of 
notification for all products, clothing, textiles and fashion items, and a decrease in the number of 
notification in case of lighting equipment. 
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