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WSTĘP 
 
Samorządy terytorialne i inne instytucje publiczne czy non profit coraz in-

tensywniej wykorzystują róŜne aspekty marketingu w swojej działalności, za-
biegając o osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Umiejętne wykorzystanie po-
siadanych zasobów oraz pojawiających się w otoczeniu szans moŜe wpływać na 
jakość Ŝycia danej grupy docelowej. Wykształcają się nowe modele zarządzania 
kładące nacisk m.in. na ekonomiczne aspekty wydatkowania publicznych środ-
ków, na poprawę jakości usług publicznych, zapewnienie większej skuteczności 
podejmowanych działań czy zwiększenie udziału wszystkich zainteresowanych 
stron, np. społeczności lokalnych. Budowanie trwałych relacji, opartych na 
wzajemnym zaufaniu i wspólnych korzyściach, moŜliwe jest przez udoskonala-
nie i modyfikowanie poziomów obsługi oraz adaptowanie ich do róŜnych po-
trzeb rynku. Bardzo waŜne są wspólne działania mające na celu ochronę pro-
duktów lokalnych, dbałość o ekologię czy zrównowaŜony rozwój. KaŜdy pod-
miot rynku powinien odczuwać społeczną odpowiedzialność za podejmowane 
działania. 

Celem publikacji jest przybliŜenie problematyki marketingu w jednostkach 
samorządu terytorialnego i innych organizacjach publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem konkurencyjności, współpracy, ponoszenia społecznej odpo-
wiedzialności oraz dbałości o zrównowaŜony rozwój czy teŜ podkreślenia roli 
produktów lokalnych i regionalnych. Konsekwencją tak postawionego celu jest 
struktura niniejszego zeszytu, składająca się z trzech części: 

1. Kierunki i dylematy rozwoju marketingu w jednostkach samorządu te-
rytorialnego i instytucjach publicznych. 

2. Społeczna odpowiedzialność i zrównowaŜony rozwój.  
3. Znaczenie miejsca pochodzenia produktów. 
Autorzy publikacji ujmują omawiane zagadnienia bardzo róŜnorodnie, co 

przyczynia się do tego, Ŝe prezentowana publikacja moŜe być przydatna szero-
kiemu gronu odbiorców. RozwaŜania teoretyczne i wyniki badań prezentują 
autorzy z licznych ośrodków akademickich Polski. Ich publikacje dowodzą 
indywidualnego i wielowątkowego podejścia do poruszanej problematyki. 

Redaktor składa podziękowanie wszystkim Autorom artykułów za podjęcie 
wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych wzbogacających 
wiedzę w zakresie szeroko rozumianego marketingu przyszłości. 

Agnieszka Smalec 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
 

Kierunki i dylematy rozwoju  
marketingu w jednostkach samorządu 

terytorialnego i instytucjach  
publicznych 

 

 



 

 
 
 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 824       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 35       2014 
 
 
 
 
BARBARA IWANKIEWICZ-RAK 1 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 
 
 
 

KIERUNKI ZMIAN DZIAŁA Ń MARKETINGOWYCH  
ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 

 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest prezentacja cech działań marketingowych podejmowanych przez organi-
zacje pozarządowe. Współcześnie innowacyjność w zakresie projektowania oferty produktowej  
i usługowej stała się domeną takŜe tych organizacji, które dotychczas kojarzone były z tradycyj-
nym podejściem i raczej niezmienną, ale bogatą ofertą. Funkcje, jakie te organizacje pełnią,  
i finansowanie zewnętrzne, z którego korzystają, przyczyniają się do rozwoju konkurencji na ich 
rynku. Zaczynają więc zabiegać nie tylko o klienta, ale takŜe o społeczne poparcie i uwagę insty-
tucji decydujących o potencjalnym wsparciu finansowym. Głównym wnioskiem z analizy jest 
podkreślenie wagi trendu związanego z wykorzystywaniem przez NGOs internetu jako instru-
mentu komunikacji marketingowej i kanału pozyskiwania funduszy. 

Słowa kluczowe: NGOs, organizacje pozarządowe, marketing, innowacyjność 

Wprowadzenie 

Obecnie czynnikiem sukcesu rynkowego i społecznego organizacji poza-
rządowych (non governmental organizations – NGOs) nie jest oferowanie duŜej 
i nawet zróŜnicowanej oferty produktowej i usługowej, lecz dostosowanie jej 
wartości i uŜyteczności do wymagań społeczeństwa. Konsekwencją takiego 
podejścia jest kreowanie produktów o rozbudowanej strukturze, która obejmuje 
cechy słuŜące zaspokojeniu potrzeb i kształtujące nowe potrzeby, bowiem do-
starczanie klientom innowacyjnych ofert wymaga „nauczenia ich korzystania  

                                                 
1 barbara.iwankiewicz-rak@ue.wroc.pl. 
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z nich”2. Jest to impuls rozwoju procesu innowacyjnego, który stał się czynni-
kiem wzmacniania konkurencyjności podmiotów gospodarczych i społecznych 
oraz słuŜy rozwojowi społecznemu. Do przejawów innowacyjnych działań 
moŜna zaliczyć tworzenie nowych form organizacyjnych podmiotów społe-
czeństwa obywatelskiego, ale takŜe sposoby ich zorganizowania i działania oraz 
zjawiska adaptacji zarządzania marketingowego w sferze społecznej. Celem 
artykułu jest zaprezentowanie cech działań marketingowych podejmowanych 
przez organizacje pozarządowe w realizacji celów niekomercyjnych.  

Organizacja pozarządowa jako podmiot działań marketingowych 

Organizacje pozarządowe są prywatnymi podmiotami prowadzącymi nieza-
robkową działalność w sferze świadczenia dóbr publicznych. Ich zadaniem jest 
świadczenie publicznych lub kolektywnych dóbr społeczeństwu i zapewnianie 
efektywności ich dostarczania w warunkach niesprawności rynku (contract 
failure)3. J. Vincent i J. Harrow w definicji tych organizacji akcentują ich insty-
tucjonalny charakter, niezaleŜność od rządu, a takŜe samozarządzanie i anga-
Ŝowanie wolontariuszy4. 

Natomiast w literaturze z zakresu marketingu, w definicjach organizacji po-
zarządowych eksponowane są ich funkcje ekonomiczne, sposób powoływania  
i zorganizowania. W tym ujęciu „organizacje non profit to podmioty, które mają 
inne cele niŜ osiąganie zysku i przekazywanie go właścicielom. Mogą być róŜ-
norodnie zorganizowane tj. jako fundacje, stowarzyszenia, związki i powoły-
wane zarówno przez osoby prywatne jak i podmioty publiczne. Przedmiotem 
ich działania jest sfera świadczenia usług społecznych, a w wypełnianiu funkcji 
korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania”5. J. Barry McLeish, uzupełnia 
te cechy organizacji pozarządowych, akcentując brak ekonomicznych motywów 
ich działania i istnienie dwóch grup ich klientów, tj. korzystających z usług  
i darczyńców finansujących ich działania6. 

                                                 
2 A.J. Slywotzky, R. Wise, Kryzys wzrostu jak go pokonać, „Harward Business Review Polska” 

2003, marzec, s. 106. 
3 S. Morris, Defining the non-profit sector: some lessons from history, Centre for Civil Society, 

London School of Economics and Political Science, London 2000, s. 2 i nast. 
4 J. Vincent, J. Harrow, Comparing thistles and roses: The application of governmental – vol-

untary sector relations. Theory to Scotland and England, „Voluntas” 2005, Vol. 16, No. 4 (De-
cember 2005), s. 377. 

5 Zob. M.D. Beckman, D.L. Kurtz, L.E. Boone, Foundations of marketing, Holt, Rinehart and 
Winston of Canada Ltd., Toronto 1979, s. 652. 

6 B.J. McLeish, Successful marketing strategies for nonprofit organizations; winning in the age 
of the elusive donor, Willey & Sons, New Jersey 2011, s. 19. 
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NGOs świadczą róŜnorodne usługi, pełnią humanitarystyczne funkcje, 
wprowadzają obywateli do polityki i administracji rządowej, monitorują polity-
kę, zachęcają do partycypacji na poziomie wspólnotowym, prowadzą analizy 
i ekspertyzy słuŜące jako systemy wczesnego ostrzegania, pomagają monitoro-
wać i wdraŜać międzynarodowe umowy, koncentrują działalność wokół specy-
ficznych problemów z zakresu praw człowieka, środowiska naturalnego, zdro-
wia, pomocy społecznej, edukacji i kultury, sportu. Funkcje pełnione przez or-
ganizacje pozarządowe i korzystanie z finansowania zewnętrznego są przyczyną 
rozwoju szczególnej formy konkurencji7 między nimi, która jest ukierunkowana 
na zdobycie:  

– nowych klientów/konsumentów,  
– społecznej akceptacji działań (poparcia społecznego), 
– finansowania zewnętrznego.  
Wymienione pola konkurencji są względem siebie komplementarne, bo-

wiem duŜa liczba klientów sprzyja akceptacji społecznej i uzasadnia dofinan-
sowanie działalności; i odwrotnie – zgromadzony fundusz umoŜliwia rozwój 
świadczenia usług i zapewnienie wysokiej jakości oferty.  

Cechy orientacji marketingowej organizacji pozarządowych 

Współczesne warunki rozwoju społecznego i gospodarczego wymusiły ak-
tywność ekonomiczną i rynkową organizacji pozarządowych8, która determinu-
je ich funkcje, sposoby działania oraz pozyskiwania funduszy rozwojowych. 
Stanowi to wyzwanie dla tych organizacji do przyjmowania orientacji marke-
tingowej, która oznacza identyfikowanie potrzeb społecznych i inicjowanie 
działań prowadzających do ich zaspokojenia. Jednak z tym zastrzeŜeniem  
(w porównaniu z organizacjami komercyjnymi), Ŝe NGOs to podmioty, które 
nie poddają się kierowaniu przez rynek, lecz uczestniczą w procesie kreowania 
rynku, potrzeb społecznych, nowych form rozwiązywania problemów społecz-
nych9. Ponadto działania tych organizacji, funkcjonujących w warunkach ze-
wnętrznego finansowania i pod presją społeczeństwa oraz fundatorów, którzy je 
kontrolują, uznawane są za bardziej efektywne niŜ firm komercyjnych czy in-

                                                 
7 Ibidem, s. 119 i nast. 
8 Szerzej: J.J. Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. MoŜliwość czy koniecz-

ność?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 11 i nast.; B. Iwankiewicz-Rak, Organi-
zacje pozarządowe jako podmioty rynku usług społecznych. Synteza projektu badawczego KBN 2 
HO2D 031 25, Instytut Marketingu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006, s. 5 i nast. 

9 N. Kumar, L. Scheer, Ph. Kotler, From market driven to market driving „European Manage-
ment Journal” 2000, April, Vol. 2 (38), s. 57. 
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stytucji publicznych. Skuteczności i efektywności działania sprzyja takŜe per-
sonel, który – mimo Ŝe nie jest motywowany do pracy ekonomicznymi instru-
mentami – pracuje bardzo wydajnie, często dobrowolnie i wykazuje osobiste 
zaangaŜowanie w wypełnianie misji tych organizacji10. 

Orientację marketingową NGOs moŜna zobrazować na podstawie specyfiki 
instrumentów marketingowych wykorzystywanych w realizacji celów społecz-
nych i ekonomicznych. Organizacje pozarządowe posługują się instrumentami 
marketingowymi11, podobnie jak podmioty komercyjne czy publiczne, w zakre-
sie produktu, ceny, dystrybucji i promocji (4P: product, price, place, promo-
tion), jednak z zachowaniem specyfiki ich adaptowania w warunkach nieryn-
kowych i z uwzględnieniem realizowanych funkcji. Inaczej bowiem będzie się 
przedstawiać układ instrumentów marketingowych i ich adaptacja, gdy celem 
działań będzie świadczenie usług, gromadzenie funduszy czy kształtowanie 
postaw społeczeństwa. MoŜna przyjąć, Ŝe istotne cechy instrumentów marke-
tingowych wyznaczają dwie podstawowe grupy docelowe konsumentów, któ-
rymi mogą być klienci i darczyńcy. 

Czynnikiem sukcesu rynkowego tych organizacji nie jest oferowanie duŜej 
i nawet zróŜnicowanej oferty produktowej i usługowej, lecz dostosowanie jej 
wartości i uŜyteczności do wymagań podmiotów wymiany. Konsekwencją ta-
kiego podejścia jest kreowanie produktów o rozbudowanej strukturze, która 
obejmuje cechy słuŜące zaspokojeniu potrzeb i kształtowaniu nowych potrzeb. 
Natomiast niematerialność usług społecznych świadczonych przez organizacje 
pozarządowe powoduje, Ŝe w kreowaniu ich oferty znaczenia nabiera „zarzą-
dzanie materialnymi dowodami” i marką. Warunki materialne, w których od-
bywa się proces usługowy, wpływają bowiem na poszerzenie kategorii „pro-
dukt”. Zatem całe fizyczne środowisko, w którym przebiega proces usługowy, 
kreuje interakcję między usługodawcą a usługobiorcą, i w tym kontekście jest 
elementem składowym oferty usługowej. 

Podobnie markowanie usług nadaje ich niematerialności wymiar identyfiku-
jący. W przypadku usług społecznych świadczonych przez organizacje poza-
rządowe, marka urealnia ofertę i umoŜliwia odróŜnienie jej od konkurencji, 
dostarcza wartości funkcjonalnych lub symbolicznych, słuŜących budowaniu 
lojalności wobec bezpośrednich konsumentów usług i podmiotów wspomagają-
cymi organizację funduszami lub pracą. Istotnym składnikiem oferty usługowej 

                                                 
10 P. Francois, Not-for-profit provision of public services. Royal Economic Society, „The Eco-

nomic Journal” 2003, No. 113 (March), s. C53. 
11 B.J. McLeish, Successful marketing…, s. 22 i nast. 
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jest takŜe personel, który w działaniach NGOs moŜe występować jako etatowy 
lub ochotniczy (wolontariusze). Jego znaczenie w procesie współtworzenia 
wartości dla korzystających z usług i organizacji jest niezaprzeczalne. To de-
terminuje prowadzenie w omawianych organizacjach polityki kadr zgodnie 
z załoŜeniami marketingu personalnego i partnerskiego. 

Problemy decyzji marketingowych organizacji pozarządowych dotyczą tak-
Ŝe polityki cen, która zapewni im: rozwój, świadczenie usług, komunikację  
z klientami i atrakcyjny sposób gromadzenia funduszy. Trudność kalkulacji cen 
usług świadczonych przez organizacje pozarządowe wynika z potrzeby 
uwzględniania kosztów społecznych jako zewnętrznych efektów świadczenia 
i konsumpcji dóbr publicznych. Problem ten przedstawili A.A. Andreasen 
i Ph. Kotler, wskazując cztery rodzaje kosztów, które bezpośrednio nie mogą 
być kalkulowane, ale są wyceniane i ponoszone przez korzystających (konsu-
mentów, fundatorów i darczyńców)12. Są to: 

– koszty finansowe – jako wynik nakładu w formie darowizn pienięŜnych 
lub rzeczowych, zakupu usług lub dóbr oferowanych przez organizację, 

– koszty społeczne – w rozumieniu ofiary (ceny) odrzucenia starej idei, 
poglądów, opinii, hierarchii wartości na skutek działań edukacyjnych 
organizacji, 

– koszty zmiany zachowań – jako cena (koszt) ujawnienia nowych fi-
zycznych lub psychicznych potrzeb i oczekiwań, 

– koszty nakładu pracy – ujmowane jako cena czasu, energii i zaangaŜo-
wania wydatkowanego na prace woluntarystyczne lub udział w akcjach 
dobroczynnych. 

Tak ujęte koszty, w odczuciu konsumentów, fundatorów i wolontariuszy, 
stanowią cenę korzystania z usług lub niesienia pomocy w formie darowizny 
lub pracy wolontariackiej. Wynikają bowiem z rezygnacji: 

– z dóbr czy środków finansowych kierowanych jako darowizna,  
– ze starego poglądu, systemu wartości, 
– z dotychczasowych zachowań, 
– z wolnego czasu. 
Polityka cen NGOs ukierunkowana jest na zmniejszanie odczuwania uciąŜ-

liwości ponoszenia tych kosztów głównie przez wskazywanie wartości ofero-
wanych i budowanie lojalności interesariuszy względem organizacji. 

                                                 
12 A.A. Andreasen, Ph. Kotler, Strategic marketing for nonprofit organizations, Prentice Hall, 

New Jersey 2003, s. 27. 



Barbara Iwankiewicz-Rak 14 

W działaniach organizacji pozarządowych szczególnego znaczenia nabiera 
takŜe zarządzanie dystrybucją, w zakresie świadczenia i dostarczania dóbr czy 
usług oraz gromadzenia funduszy zewnętrznych. W procesie decyzyjnym wy-
mienione cele stają się kryteriami wyboru najkorzystniejszego dla klienta i or-
ganizacji systemu dostarczania usług i gromadzenia donacji. Korzystający 
z usług świadczonych przez organizacje pozarządowe oczekują określonych 
korzyści. WiąŜą się one z uŜytecznością miejsca (lokalizacja), dostępnością 
i czasem świadczenia usług oraz pozyskiwania donacji. Z tego powodu przed-
miot działań i decyzji marketingowych organizacji pozarządowych w zakresie 
zarządzania dystrybucją koncentruje się na udostępnianiu produktów w odpo-
wiadającym konsumentom miejscu i czasie oraz aranŜowania dogodnych kana-
łów i miejsc gromadzenia funduszy. 

Struktura kanałów dystrybucji usług i gromadzenia funduszy kształtuje się 
nie tylko w wyniku celowej działalności i zabiegów organizacji pozarządo-
wych, lecz jest takŜe rezultatem współpracy organizacji z jej otoczeniem. Dłu-
gość kanału dystrybucji i jego stopień bezpośredniości zaleŜy od organizacji, 
natomiast jego szerokość moŜe rozwijać się w efekcie spontanicznych działań 
otoczenia. Sprzyja temu rozwój technologii komunikacyjnej.  

Społeczne funkcje i znaczenie organizacji pozarządowych wyznaczają ko-
nieczność efektywnego komunikowania się NGOs z całym społeczeństwem 
w realizacji zadań publicznych. Organizacje te adaptują kanały komunikacji 
społecznej i marketingowej zweryfikowane przez firmy biznesu. Zmodyfiko-
wana na potrzeby tych organizacji zintegrowana komunikacja marketingowa ma 
charakter innowacji. WaŜną jej cechą jest korzystanie z nowych technologii, 
głównie internetu, oraz integracja z komunikacją społeczną, która jest instru-
mentem marketingu społecznego, a jej celem jest uświadomienie odbiorcom 
potrzeby zmian systemu wartości i doprowadzenie do nich. Ten rodzaj komuni-
kacji stanowi więc waŜny instrument technologii zarządzania zmianami spo-
łecznymi i z tego powodu wykorzystywany jest w kampaniach informacyjnych, 
promocyjnych i fundarisingowych organizowanych przez organizacje pozarzą-
dowe. NGOs nie dysponują wystarczającymi przychodami, by finansować dzia-
łania komunikacyjne. Rozwiązaniem jest korzystanie z nieodpłatnych form 
promocji, jakimi są np. publicity, nieodpłatna reklama w mediach (unpaid ad-
vertising), wspólne reklamy (joint advertising)13. Wspólne akcje komunikacyjne 
NGOs z przedsiębiorstwami14 mogą przyjmować formy kampanii społecznych, 

                                                 
13 A.A. Andreasen., Ph. Kotler, Strategic marketing…, s. 441. 
14 Zob. J  Daw, Cause marketing for nonprofits, Wiley & Sons, New Jersey 2006, s. 44 i nast. 
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jak akcje dobroczynne, targi, pokazy handlowe, seminaria. Takie bowiem im-
prezy, w których fundatorzy, promując swoją firmę, jednocześnie nagłaśniają 
problemy społeczne oraz zbierają fundusze na działalność społeczną – są efek-
tywnym narzędziem promocji. Komunikaty w kampaniach społecznych prezen-
tują szerokie spektrum środków perswazji, od merytorycznej informacji po za-
bawę, szok i drastyczne obrazy. Jednak ich siła oddziaływania na odbiorców 
jest róŜna15. 

W tabeli 1 przedstawiono zróŜnicowanie siły perswazji instrumentów pro-
mocji na przykładzie kampanii promocyjno-społecznych prowadzonych przez 
NGOs w celu pozyskania 1% podatku od dochodów osobistych polskich podat-
ników. Wyniki badań sondaŜowych wskazują, Ŝe efektywnymi instrumentami 
perswazji w takich kampaniach są: udział w reklamie dzieci, na rzecz których 
dokonuje się zbiórki, rozpowszechnianie informacji wśród znajomych i przed-
stawianie efektów wcześniejszych zbiórek 1%. Wskazane instrumenty uwiary-
godniają działania organizacji i konieczność pilnego wypełnienia zadania spo-
łecznego, którego zbiórka dotyczy. Dowodzi to, Ŝe kreowanie smutku czy szo-
kowanie drastycznym obrazem problemu w przekazach komunikacyjnych ustę-
puje miejsca rzeczowemu przedstawianiu faktów. 

Tabela 1 

Znaczenie instrumentów perswazji w akcjach promocyjno-społecznych dotyczących gromadzenia 
1% podatku od dochodów osobistych Polaków 

*średnia waŜona ocen według skali: 1 – małe znaczenie, 5 – wysokie znaczenie 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych: B. Iwankiewicz-Rak, Cechy skuteczności 
promocji w działaniach organizacji pozarządowych, Katedra Podstaw Marketingu, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Wrocław 2013 (raport – maszynopis). 

                                                 
15 M. Gajlewicz, Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009, s. 122 i nast. 

Lp. Cechy reklamy 
Średnia  
ocena* 

1. Kreowanie smutku 3,1 
2. Pokazywanie działań organizacji (realizowanych programów) 4,0 
3. Przedstawianie efektów wcześniejszych zbiórek 1% 4,1 
4. Szokowanie drastycznym obrazem problemu 2,2 
5. Prezentowanie działań, reklam w telewizji 3,7 
6. Rozpowszechnianie informacji wśród znajomych  4,1 
7. Mailing 2,8 
8. Udział w reklamie osoby publicznej popierającej organizację 3,9 
9. Udział w reklamie dzieci, na rzecz których jest zbiórka 4,3 
10. Zapamiętywalność cech reklamy, np. hasła, obrazu, sloganu, 

melodii 
2,5 
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Zarządzanie systemem komunikacji marketingowej organizacji pozarządo-
wych wymaga podejścia wieloaspektowego, ze względu na zróŜnicowane cele 
komunikatów i oczekiwania ich odbiorców, tj. interesariuszy (głównie klientów 
oraz fundatorów). MoŜna przypuszczać, Ŝe wraz ze zwiększeniem dostępności 
do sieci komputerowych (zarówno organizacji pozarządowych, jak i grup inte-
resariuszy) wystąpi rozszerzenie potencjalnych funkcji komunikacyjnych inter-
netu dla organizacji pozarządowych, a takŜe adaptacja nowych mobilnych kana-
łów komunikacyjnych. JuŜ obecnie dostrzega się tendencje rosnącej przewagi 
telefonu (dzięki SMS) jako kanału promocji i gromadzenia funduszy od społe-
czeństwa16. Stanowi to takŜe impuls rozwoju komunikacji nieformalnej (word 
of month – WOM), która w środowisku internetu przyjmuje formę e-WOM17 
i oznacza kanał komunikacji interpersonalnej, w którym podmiotami są osoby 
znajome lub zupełnie sobie nieznane, wymieniające się opiniami, posługujące 
się chatem, e-mailem, uczestniczące w forum dyskusyjnym czy portalu spo-
łecznościowym. 

Podsumowanie 

Kontakty organizacji niedochodowych z przedsiębiorstwami w procesie 
promocji mogą występować takŜe w formach: akcji dobroczynnych, targów, 
pokazów handlowych, seminariów i sponsoringu. Imprezy sponsorowane, 
w których fundatorzy promują swoją firmę, a jednocześnie nagłaśniają proble-
my społeczne i zbierają fundusze na działalność NGOs, są bowiem efektywnym 
narzędziem promocji o charakterze public relations. Obecnie obserwuje się 
wzrost znaczenia internetu jako waŜnego kanału promocji organizacji pozarzą-
dowych, wykorzystywanego do nagłaśniania problemów społecznych i groma-
dzenia funduszy. 

Adaptowanie koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej i komu-
nikacji społecznej przez organizacje pozarządowe moŜe słuŜyć kreowaniu dłu-
gookresowych relacji partnerskich z interesariuszami, gromadzeniu funduszy na 
działalność oraz wprowadzaniu zmian społecznych przez głoszenie nowych 
idei.  
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Summary 
 

The purpose of this paper is to present the characteristics of marketing activities run by non- 
-governmental organizations. Nowadays, innovation in the process of designing products and 
services has become the domain of also those organizations that have been associated with the 
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BRAND OF THE REGION IN CONTEXT  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN POLAND 

 
 
 
Summary 

Purpose of this analysis includes theoretical and empirical attempt to contemplate over socio-
economic development of regions in Poland at the level of NUTS 2. Brand of the region may be 
analyzed in context of ranking position of a given province (voivodeship) according to criteria 
adopted for a diagnosis. Attention was paid to conditions of the regional development and com-
plexity of this process, which results in problems with quantification of the research area. In the 
research part of the paper, results of linear ordering of Polish regions analyzed in terms of adopted 
diagnostic variables were presented.  

Keywords: development, region, multivariate analyses, ranking 

Introduction 

For the purpose of science, politics or business, a brand of the region may 
be perceived through the prism of ranking position in the regional development 
according to adopted criteria of evaluation. Purpose of this analysis includes 
theoretical and empirical attempt to contemplate over socio-economic develop-
ment and moving towards conditions or forms of Polish regions that are better 
in some respect, which are indentified with each of sixteen existing provinces. 
Analysis and diagnosis is not simple because socio-economic development is 
a complex economic category and despite many undertaken attempts to define 
it, it is generally used nowadays, but it is still perceptively interpreted and intui-
tively understood. There is lack of one universal and specific expression for this 
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concept, which partially results from the fact that it is multidimensional charac-
teristics including spectrum of various social and economic phenomena, so 
measurement method remains ambiguous. Many research methods were used in 
this paper, in theoretical part – mainly description method, and in empirical part 
– statistical methods of multivariate analysis (pol. SAW). 

Brief theoretical background of conditions for regional development 

In the light of in-depth literature research and own elaboration, it should be 
emphasized that process nature of positive changes, which are to obtain quanti-
tative growth and at the same time, qualitative changes, lead to the situation that 
social and economic transformation in the regional area results from action of 
many various factors, which diversity causes that their strength or direction of 
interaction is finally not identical. Condition specifics determine how they con-
tribute to observed changes, but their effect may not only be positive, but also 
negative. Literature often classifies factors as:2 endogenous, exogenous and the 
ones defining ability of the region to respond to changes in macro-environment. 
From different point of view, conditions for regional development are analyzed 
in specific dimensions including such aspects as i.a.:3 spatial, economic, social, 
technical and technological, ecological or political. It should be emphasized that 
development factors are subject to many deliberations and analyses, but until 
now, no such classification has been developed, which would be universal and 
generally accepted as well as used by majority of investigators. S. Korenik 
rightly notices that factors of regional development are typologically consistent 
with conditions of development of the whole economy.4 Therefore, it is im-
portant that correlation of processes observed in macro- and mezzo-economic 
results in fact that effective regional policy is a significant factor for modeling 

                                                 
2 Metody oceny rozwoju regionalnego, ed. D. Strahl, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

2006, p. 16. 
3 See e.g. S. Korenik, Nowe zjawiska występujące w rozwoju aktywizujących się regionów,  

w: Przestrzeń a rozwój, eds. S. Korenik, A. Dybała, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu nr 241, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, pp. 78–79; 
M. Markowska, Czynniki rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu nr 939, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, p. 25; D. Głuszczuk, Istota 
rozwoju regionalnego i jego determinanty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 214, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, p. 75; W. Kosiedowski, 
Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem 
wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2008, p. 46. 

4 S. Korenik, Rozwój regionalny – nowe tendencje, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu nr 1016, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, p. 110. 
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regional development. According to B. Winiarski, it is assumed that it consti-
tutes conscious influence of public organs on socio-economic development5, 
nowadays established goals and assumptions, new challenges and evolution of 
adopted priorities as well as defined rules for undertaken actions are especially 
important not only at over-regional level (interregional policy), but also at re-
gional level (intraregional policy).6 Then, substitution and at the same time 
complementary nature of both of these policies cause that relations between 
them should be suitably modeled. Executing these actions causes continues 
need to conduct various researches within this area. Many analyses confirm 
popular opinion regarding polarization of socio-economic area in Poland. Theo-
ry of economics does not provide an unambiguous answer for a question about 
influence of these disproportions on development of the whole economy, and 
scientific discussions relate to problems of regional convergence and diver-
gence. Opinions on this subject are evolving and now it is difficult to say, 
whether undertaken actions will lead to reduction of differences among regions 
in the future or solidify or even increase inequalities in their development. 

In order to summarize aforementioned deliberations, it should be empha-
sized that for a long time, theoreticians have been searching for characteristic 
determinants of development, i.e. such factors, which make the most significant 
impact, and analysts select (the most often based on substantive factors) and 
finally match (sometimes making use suitable formal procedures) diagnostic 
variables, which in possible comprehensive manner – with  limitations noticed 
nowadays, which mainly result from incomplete availability, and frequently 
from lack of reliable and comparable statistical data – would describe socio-
economic development. 

Methodical comments and results of empirical studies 

Multidimensionality of socio-economic development – which has been in-
dicated before – caused significant difficulties in its identification. Complexity 
of developmental processes results in lack of generally accepted set of 
measures, which would characterize these constant quantitative and qualitative 
changes in regions in complete and universal manner. Signalized theoretical 
principles allow considering some groups of factors influencing socio-economic 
development, but measurement remains ambiguous. In undertaken empirical 
                                                 

5 Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, eds. B. Winiarski, L. Patrzałek, Zakład Gra-
ficzny Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994, p. 18. 

6 Read more on this subject, e.g. Koncepcja nowej polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2009. 



Rafał Klóska 22 

studies, quantification of the research area is always a methodical dilemma and 
it is a significant challenge for the investigator. There is no consensus in terms 
of number of adopted indicators or their substantive value. For example, 
M. Pięta-Kanurska considers seven identifiers,7 and I. Pawłas – forty.8 Howev-
er, in-depth literature studies indicate that the most commonly used measures 
include: GDP per capita, unemployment rate, employment structure or outlays 
for R&D, but assumed sets of indicators constitute a compromise between sub-
stantive factors and availability of statistical data and decision within this area is 
arbitrarily made by an investigator. However, one should be aware that the list 
of adopted diagnostic variables mainly determines results of multivariate anal-
yses; therefore, it requires well thought-out and reasonable evaluation. Substan-
tive selection should always precisely constitute priority.9 Hence, it is very im-
portant to recognize problems of analyzed phenomenon in reliable manner, to 
be familiar with previous achievements within this area, expert opinions, as well 
as experience in conducting such research. In addition, formal and statistical 
selection is also possible, but despite many previously developed procedures10 it 
is not obligatory in nature, but it may sometimes turn out to be very helpful. 

While trying to specify variables, which would describe socio-economic 
development in Poland for the purpose of this elaboration, starting point would 
include in-depth diagnosis of involved problems by literature research of nu-
merous articles and study reports paying special attention to expert opinions 
included in these publications. Then, a few hundred of various indicators were 
analyzed in public databases of the Polish Central Statistical Office (mainly 
including: Local Data Bank, Statistical Yearbooks, Statistical Yearbooks of 
Provinces and STRATEG system). Substantive selection was mainly limited 
with information availability of aforementioned databases. Initially proposed set 
of measures undertook an additional statistical selection in terms of dispersion 
(eliminating such all variables from further analysis, for which a classic coeffi-

                                                 
7 M. Pięta-Kanurska, ZróŜnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na początku 

XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1083, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, pp. 36–43. 

8 I. Pawłas, Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego województw Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 113, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, pp. 674–675. 

9 K. Jajuga, Statystyka ekonomicznych zjawisk złoŜonych – wykrywanie i analiza niejednorod-
nych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 
371, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1987, p. 44. 

10 See e.g. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, 
eds. T. Grabiński, S. Wydmus, A. Zeliaś, PWN, Warszawa 1989. 
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cient of variation did not exceed arbitrarily adopted threshold value at the level 
of 10%) and correlation (calculated Pearson's correlation coefficient informed 
about strength and direction of observed correlated relations, which each time 
were undertaken detailed substantive evaluation). Set of diagnostic variables 
finally adopted for the purpose of conducted study is presented in the table 1. In 
order to present current statistical portrait of development of regions in Poland 
in terms of analyzed variables and compare obtained study results with different 
moment in the past, the decision was made that collected data has to demon-
strate conditions at the end of 2012 and 2005.11 Limited availability of statistical 
data published nowadays12 caused that 2012 assumed as the last year and 2005 
as reference point seems to be justified, because it is the first full year after ac-
cession of our country to the EU structures.  

Table 1  

Indicators of socio-economic development in Poland adopted for the study  

Indicator’s symbol Developmental aspect/indicator 
I. Social aspect 

X1 Population density 
X2 Neonatal mortality rate per 1000 live births 
X3 At-risk of poverty rate (%) 
X4 Number of students per 10 000 population 
X5 Registered unemployment rate (%) 
X6 Road traffic death rate per 100 000 citizens 
X7 Water consumption for needs of the national economy and population 

(hm³) per 10 000 population 
II. Economic aspect 

X8 GDP (current prices) per 1 citizen in PLN 
X9 Share of capital expenditures of business entities in capital expenditures 

for R&D, total (%) 
X10 Share of employed in R&D in professionally active population (%) 
X11 Number of newly registered entities of the national economy in private 

sector per 10 000 population 
X12 Employed per 1000 population 
X13 Total investment outlays (current prices) per 1 citizen in PLN 

Source: own elaboration based on data provided by the Polish Central Statistical Office. 

                                                 
11 While numerical material for 2005 is completely reliable, some inconvenience of statistical 

reporting is the fact that the most recently published data are delayed in time, which is usually at 
least one year, so it was assumed that current condition would be described by data for 2012. 
Despite this fact, in reference to thirteen adopted diagnostic variables, at this moment, real data 
related to three of them were incomplete, and they were finally estimated using extrapolation 
method for this purpose, and in order to established means for missing data or for unavailable data 
of the reference year, values of the closest available were adopted, which seems to be consistent 
with EU nomenclature. 

12 Last update of data took place on 5.02.2014.  
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While using methods of multivariate statistical analysis, which use is ex-
tremely helpful in regional studies, suitable aggregate measures, i.e. so-called 
synthetic measures of development (pol. SMR) are used in order to valuate ana-
lyzed objects (here: provinces in Poland). Significant contribution of Polish 
statisticians and econometricians in development of these procedures caused 
that in case of methods of linear ordering, generally used expression was estab-
lished: comparative multivariate analysis (pol. WAP).13 For the purpose of this 
analysis, the formula (SMR) was used, which was arithmetic mean of un-
weighted14 diagnostic variables normalized with zero unitarization method mul-
tiplied by one hundred. This approach seems to be convergent in terms of the 
method with Human Development Index (HDI), which is generally accepted all 
over the world and promoted by the UN. While identifying nature of each of 
thirteen features presented in the table – which is a basis of WAP – it was as-
sumed that majority of them are stimulants, and only variables marked with 
symbols X2, X3, X5 and X6 reveal unstimulating effect on socio-economic de-
velopment in Poland. Introducing minus sign in adopted normalization formula 
in case of these four indicated variables allowed fulfilling an occasionally pre-
sented postulate of uniform preference. Results obtained after conducted studies 
are presented in the table 2. 

Table 2  

Evaluation of regions in Poland analyzed in terms of socio-economic development  
in 2005 and 2012 

                                                 
13 See e.g. T. Grabiński, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk 

ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1984. 
14 Problem of weighting variables, despite many proposals in this manner, constitutes methodi-

cal dilemma and it has not been unambiguously resolved so far, and majority of investigators 
practically use even weights, i.e., so-called unweighted variables. 

Province (voivodeship) 
Year 2005 Year 2012 

Point score of 
assumed SMR 

Ranking 
position 

Point score of 
assumed SMR 

Ranking 
position 

dolnośląskie 45 5 54 6 

kujawsko-pomorskie 37 9 29 13 

lubelskie 25 14 24 14 

lubuskie 35 10 30 11 

łódzkie 41 7 42 8 

małopolskie 50 3 59 2 

mazowieckie 66 1 76 1 

opolskie 33 11 36 9 

podkarpackie 24 15 33 10 
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Source: own calculations and elaboration. 

Results of conducted linear ordering of provinces in Poland according to the 
level of socio-economic development in 2005 and 2012 turned out to be quite 
similar. Mazovia (mazowieckie voivodeship) is a leader and its dominating 
position constitutes characteristic brand of the region. In both timeframes, leading 
positions are taken by the following provinces: Lesser Poland (małopolskie), 
Silesia (śląskie) and Greater Poland (wielkopolskie), but in comparable years, 
some changes in ranking positions took place among other regions. Besides the 
winner of these rankings, three more provinces maintained the same rank in 
2005 as well as in 2012, but there were ranks in the second ten. Inglorious last 
place in both rankings is taken by Warmia-Masuria (warmińsko-mazurskie). It 
is also worth noticing that Subcarpathia (podkarpackie) moved up the most of 
all provinces (increase by five positions), and Kuyavia-Pomerania (kujawsko-
-pomorskie) experienced the largest fall in this hierarchy (by four places). 
While comparing the level of socio-economic development of regions in Poland 
measured assumed SMR, it should be stated that this process of continuous 
changes leading to improvement of existing condition may be positively evalu-
ated from the point of view of criteria assumed for eleven out of sixteen prov-
inces. In the remaining five provinces, value of the synthetic formula in 2012 
comparing to 2005, was lower, which from pro-growth point of view is clearly 
unfavorable. 

Conclusions 

Presented deliberations and results of empirical studies allowed achieving 
the goal of this paper set at the beginning. In conclusion, it is worth to state that 
methods of comparative multivariate analysis may be successfully used in re-
gional studies, but one of the main methodical dilemmas, which requires well 
thought-out and reasonable decision arbitrarily made by the investigator, is 
identification and selection of measures for socio-economic development, i.e. 
quantification of the research area. Besides, taxonomic methods used further, it 

podlaskie 29 13 23 15 

pomorskie 44 6 55 5 

śląskie 49 4 56 3 

świętokrzyskie 31 12 30 12 

warmińsko-mazurskie 15 16 18 16 

wielkopolskie 52 2 56 4 
zachodniopomorskie 40 8 46 7 
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mainly determines research results. Therefore, ambiguity of measures of ana-
lyzed complex economic category leads to the situation that results of different 
elaborations, frequently non-identical methodical assumptions, make their direct 
comparison impossible. Careful selection of final set of diagnostic variables and 
their reliable analysis allows ranking analyzed regions in terms of adopted crite-
ria, and not only static but also dynamic grades for ranking positions may con-
stitute valuable source of information for decision-makers or investors. Re-
search within this area should be conducted on regular basis, and their practical 
use may turn out to be helpful in determining brand of the region. 
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Streszczenie 
 

Celem artykułu jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad rozwojem społeczno- 
-gospodarczym regionów w Polsce na poziomie NUTS 2. Marka regionu moŜe być bowiem 
rozpatrywana w kontekście pozycji rankingowej danego województwa zgodnie z przyjętymi do 
diagnozy kryteriami. Zwrócono uwagę na uwarunkowania rozwoju regionów oraz złoŜoność tego 
procesu czego konsekwencją są problemy z kwantyfikacją obszaru badawczego. W części ba-
dawczej opracowania zaprezentowano rezultaty porządkowania liniowego polskich regionów 
rozpatrywanych w ujęciu przyjętych zmiennych diagnostycznych.  
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BADANIA NAD MARK Ą SZKOŁY WYśSZEJ  
 
 
 
Streszczenie 

Badania nad marką szkoły wyŜszej wydają się niezwykle istotne w kontekście pojawiających 
się i nasilających zmian na rynku edukacyjnym. Badania te mogą być prowadzone w róŜnych 
grupach (kandydatów na studia, studentów, pracodawców), z wykorzystaniem róŜnych metod  
i technik badań (ilościowych i jakościowych) i obejmować róŜne problemy badawcze (znajomość 
marki szkoły wyŜszej, satysfakcja studentów, badania losów absolwentów itp.). Niektóre kierunki 
badań są wymuszone regulacjami prawnymi, inne natomiast zaleŜą od potrzeb zarządzających 
szkołą wyŜszą. Niewątpliwie konieczność wprowadzenia do szkół wyŜszych elementów zarzą-
dzania rynkowego wymusza teŜ konieczność prowadzenia badań marketingowych i wykorzysty-
wania ich wyników w procesie zarządzania szkołami wyŜszymi. 

Słowa kluczowe: szkoła wyŜsza, marka, badania marketingowe 

Wprowadzenie  

Zmiany w szkolnictwie wyŜszym, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich 
latach, i zagroŜenia, jakie niosą kolejne, wywołały liczne dyskusje nad zmianą 
w funkcjonowaniu całego sektora szkół wyŜszych oraz poszczególnych uczelni. 
Instytucje te, o bardzo zróŜnicowanym charakterze – pod względem ładu we-
wnętrznego, sposobu finansowania, wielkości czy oferowanych programów 
nauczania, stanęły w obliczu konieczności zmian, związanych nie tylko  
z kształceniem czy prowadzeniem badań, ale równieŜ z koniecznością poprawy 
efektywności działania i umiejętności funkcjonowania na bardzo wymagającym 

                                                 
1 arkadiusz.kulig@teb-akademia.pl. 
2 grazyna.nowaczyk@wsb.poznan.pl. 
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rynku. W tym kontekście nasiliły się teŜ dyskusje o istocie i znaczeniu marki 
szkoły wyŜszej i badań marketingowych, których przedmiotem jest ta właśnie 
marka. Celem artykułu jest wskazanie potrzeb i zakresu badań marketingowych 
nad marką szkół wyŜszych. RozwaŜania zostały zilustrowane prezentacją sys-
temu badań marketingowych realizowanych w wybranych szkołach wyŜszych. 

Istota marki na rynku szkół wyŜszych   

Markę w tradycyjnym ujęciu definiuje się jako „nazwę, termin, znak, sym-
bol wzór lub ich kombinację, stworzoną w celu rozpoznania towarów lub usług 
sprzedawcy albo grupy sprzedawców i odróŜniania ich od towarów i usług kon-
kurentów”3. O. Gorbaniuk twierdzi, Ŝe „o marce moŜemy mówić dopiero wte-
dy, kiedy atrybuty identyfikacyjne marki są rozpoznawalne przynajmniej przez 
część konsumentów”, a „nazwa i logo stają się nośnikiem subiektywnych zna-
czeń w postaci wizerunku marki”4. 

Na rynku szkół wyŜszych marka często jest odnoszona do pewnych ze-
wnętrznych przejawów tworzonych przez system toŜsamości, w tym głównie 
nazwy, godła, kolorystyki i haseł reklamowych. Są to jednak tylko elementy 
widoczne, niczym wierzchołek góry. D. Penar i K. Szczepańska-Woszczyna 
uwaŜają, Ŝe „marka uczelni […] jest rezultatem percepcji jej jakości”5. Pojęcie 
marki szkoły wyŜszej kojarzone jest z jej wizerunkiem, prestiŜem, zaufaniem. 
Marka w odniesieniu do szkół wyŜszych, które są instytucjami opartymi na 
wartościach, ma tym większe znaczenie, Ŝe wartości te w konfrontacji 
z mechanizmami rynkowymi są często trudne do artykułowania i utrzymania, 
a często teŜ nie stanowią wyraźnego wyróŜnika.  

Potrzeba badań nad marką szkoły wyŜszej 

Znaczenie badań nad marką szkoły wyŜszej rośnie w obliczu wyzwań, 
przed którymi stanęły szkoły wyŜsze w drugiej dekadzie XXI wieku, szczegól-
nie przemian demograficznych i związanej z nimi wizji likwidacji wielu szkół 
wyŜszych. Nasilająca się konkurencja na rynku edukacyjnym na poziomie wyŜ-
szym wprowadziła konieczność zastosowania narzędzi zarządczych w procesie 
podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem szkół wyŜszych. 

                                                 
3 Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 263. 
4 O. Gorbaniuk, Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wyd. 

KUL, Lublin 2011, s.30. 
5 D. Penar, K. Szczepańska-Woszczyna, Marka szkoły wyŜszej – w poszukiwaniu przewagi 

konkurencyjnej, w: Marketing w szkole wyŜszej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. 
G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 259. 



Badania nad marką szkoły wyŜszej 31 

K. Pawłowski podkreśla znaczenie dla rozwoju uczelni właściwego jej pozy-
cjonowania i twierdzi, Ŝe wszystkie szkoły wyŜsze, niezaleŜnie od ich wielko-
ści, tradycji, zasięgu, kierunków kształcenia czy prowadzonych badań nauko-
wych, powinny, obok innych działań ze sfery zarządzania marketingowego, 
prowadzić teŜ badania marketingowe6. Badania marketingowe mogą dostarczać 
informacji przydatnych do podejmowania szeregu decyzji dotyczących funk-
cjonowania szkoły wyŜszej. 

Potrzebę prowadzenia badań wskazał teŜ uczelniom ustawodawca, który na-
rzucił konieczność prowadzenia systematycznych ocen nauczycieli akademic-
kich, jak i monitorowania karier zawodowych absolwentów7. Ich celem ma być 
pozyskanie wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w zakresie doskonale-
nia jakości kształcenia i dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku 
pracy. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium losów 
zawodowych absolwentów uczelni wyŜszych” w 2012 roku wynika, Ŝe badania 
losów absolwentów były prowadzone przez niektóre uczelnie jeszcze przed 
wejściem w Ŝycie ustawy, a najwaŜniejszymi ich odbiorcami są władze szkół 
wyŜszych8.  

Podjęcie innych problemów badawczych wymaga zdefiniowania potrzeb in-
formacyjnych uczelni, a te z kolei są związane z postrzeganiem problemów 
zarządzania szkołą wyŜszą. Wzrost znaczenia rynku jako weryfikatora podej-
mowanych w szkołach wyŜszych decyzji zarządczych wymaga zwiększenia 
zakresu badań, ze szczególnym nastawieniem na badania marki szkoły wyŜszej. 
A. Drapińska wśród determinant wyboru szkoły wyŜszej wymienia wiedzę na 
temat szkoły wyŜszej, do której zalicza zarówno ofertę uczelni, jak i jej reputa-
cję czy wizerunek. Twierdzi teŜ, Ŝe w procesie podejmowania decyzji o wybo-
rze uczelni w krajach rozwiniętych na etapie oceny wariantów coraz większą 
rolę w wyborze pełni marka szkoły wyŜszej, a w fazie posprzedaŜowej przekaz 

                                                 
6 K. Pawłowski, Zarządzanie marketingowe szkołą wyŜszą w warunkach silnej konkurencji na 

rynku edukacyjnym – refleksje z perspektywy rektora uczelni niepublicznej, http://www.krzysztof 
pawlowski.pl/okiem.php?mode=okiem (15.04.2014). 

7 Art. 13a i art. 132 Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Ustawy  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw z 18 marca 2011 r., DzU z 2011, nr 84, poz. 455. 

8 A. Bartel, M. Góralczyk-Modzelewska, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projek-
tu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyŜszych”, http://olza.ahe.lodz.pl/ 
sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20przeprowadzonych%20w%20ramach%20 
projektu%20Obserwatorium%20los%C3%B3w%20zawodowych%20absolwent%C3%B3w%20 
uczelni%20wy%C5%BCszych_0.pdf (15.04.2014). 
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ustny9. To z kolei oznacza, Ŝe marka ma znaczenie nie tylko w kontekście pozy-
skiwania studentów czy nawet dbałości o jakość kształcenia, ale równieŜ dla 
budowy pozycji uczelni na rynku edukacyjnym. Wymaga zatem stworzenia 
systemu badań nad marką w róŜnych jej aspektach. 

Kierunki badań nad marką szkoły wyŜszej 

Badania marketingowe, których przedmiotem jest marka szkoły wyŜszej, 
mogą mieć wieloaspektowy charakter. MoŜna do nich zaliczyć w pewnym za-
kresie, wspomniane juŜ, oceny nauczycieli akademickich i monitorowanie lo-
sów absolwentów. Uwzględniając potrzeby związane z zarządzaniem marką 
szkoły wyŜszej, warto wskazać kilka kolejnych kierunków badań niezbędnych 
do poszukiwania kryteriów pozycjonowania uczelni i tworzenia wyróŜniających 
atrybutów marki szkoły wyŜszej. Mogą to być: 

– badania potrzeb, motywacji i oczekiwań kandydatów na studia, 
– badania znajomości i postrzegania szkół wyŜszych, 
– badania satysfakcji studentów i absolwentów, 
– badania segmentacyjne,   
– badania pracodawców, 
– badania konkurencji. 
Dla celów zarządzania marką szkoły wyŜszej istnieje potrzeba badania róŜ-

nych grup populacji. Szczególne znaczenie mają badania kandydatów na studia, 
studentów, absolwentów, a takŜe pracodawców. 

Badania kandydatów na studia mogą umoŜliwi ć poznanie poziomu zainte-
resowania studiowaniem i kierunkami studiów, źródeł informacji o moŜliwo-
ściach studiowania, motywach podejmowania studiów w ogóle i wyboru uczel-
ni w szczególności, a takŜe potrzebach i oczekiwaniach wobec studiów.  

Wiedzę o marce, wykorzystując model pamięci sieci skojarzeń, moŜna od-
nieść do świadomości marki oraz połączonych z nią skojarzeń – wizerunku 
marki. Świadomość marki wiąŜe się ze zdolnością konsumenta do zidentyfiko-
wania marki, a wizerunek odzwierciedla skojarzenia zapisane w pamięci kon-
sumenta10. Badania świadomości marki pozwalają uzmysłowić zarządzającym, 
na ile szkoła wyŜsza jest znana róŜnym grupom otoczenia: środowisku akade-
mickiemu, kandydatom na studia, środowisku biznesowemu czy teŜ władzom, 
grupom opiniotwórczym. Świadomość marki jest podstawą decyzji o wyborze 
                                                 

9 A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyŜszych, Wyd. Na-
ukowe PWN, Warszawa 2011, s. 73–79. 

10 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i zarzą-
dzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 69. 
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uczelni, a jeśli znajomość marki zostanie połączona z wysokim poziomem sa-
tysfakcji – moŜe być podstawą budowania długotrwałych więzi. Satysfakcja ze 
studiów moŜe zatem wpłynąć na wybór tej samej uczelni na kolejnych stop-
niach kształcenia. Zadowolony absolwent moŜe wrócić na studia podyplomowe, 
studia drugiego stopnia, kursy, szkolenia itd. do tej samej uczelni, jeśli tylko ta 
da mu taką szansę. Warunkiem są pozytywne doświadczenia ze szkołą wyŜszą, 
zbudowanie relacji, których centrum jest marka.  

Badania wizerunku marki prowadzone wśród kandydatów na studia, satys-
fakcji studentów i absolwentów, jak i badania pracodawców mogą dawać pod-
stawy do podejmowania decyzji związanych z profilem kształcenia, stosowa-
nymi metodami kształcenia, moŜliwościami, jakie uczelnia daje studentowi 
poza nauką, a takŜe szeregu innych, które tworzą osobowość marki i które bu-
dują wspomniane relacje. 

Badania segmentacyjne mogą być źródłem wiedzy o tym, jak zmieniają się 
kandydaci na studia, zanim jeszcze trafią do szkoły wyŜszej, jak podchodzą do 
studiów, jakimi metodami moŜna do nich dotrzeć. Tego typu badania są bardzo 
trudne w realizacji, mogą jednak dostarczyć wiedzy pozwalającej zbudować 
przewagę konkurencyjną uczelni nie naruszając jej akademickich wartości.  

Badania pracodawców obejmują problematykę ich opinii i oczekiwań wo-
bec absolwentów szkół wyŜszych, a takŜe zagadnienia znajomości i postrzega-
nie marek uczelni. Badania konkurencji są źródłem wiedzy o przewagach kon-
kurencyjnych w róŜnych aspektach i mogą ukierunkowywać decyzje związane  
z tworzeniem wyróŜniających atrybutów marki uczelni. 

W badaniach nad marką szkoły wyŜszej są wykorzystywane róŜne metody 
oraz techniki badań, i to zarówno ilościowe, jak i jakościowe. W badaniach 
znajomości marek większe znaczenie mają badania ilościowe, natomiast w ba-
daniach poszukiwawczych, które mają umoŜliwi ć określenie sposobów percep-
cji marek szkół wyŜszych w oparciu o informacje opisowe i wartościujące, nie-
co większe znaczenie mają badania jakościowe. W konsekwencji, dla podej-
mowania decyzji w tak delikatnej materii, jaką jest marka szkoły wyŜszej, do-
brze jest zastosować jedne i drugie techniki uzaleŜniając ich dobór od analizo-
wanego problemu. 

Doświadczenia grupy WSB w zakresie badań nad marką 

Badania nad marką prowadzone w grupie WyŜszych Szkół Bankowych są 
elementem systemu zarządzania atrybutami marki, w który zaangaŜowane są 
niemal wszystkie działy uczelni. Badania mają pomóc w bieŜącej ocenie sytu-
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acji, identyfikacji problemów zarządczych oraz obszarów wymagających po-
prawy, a takŜe w wyznaczaniu celów na kolejne okresy. Tematyka badań jest 
dość obszerna i obejmuje świadomość marki i jej atrybutów, rekomendacje, 
źródła przewag konkurencyjnych, ocenę funkcjonowania wydziałów oraz za-
trudnialność. Zakres tematyczny badań wymusza róŜnorodność grup badanych. 
Badaniami nad marką WSB objęci są:  

− kandydaci na studia, 
− studenci i słuchacze WSB oraz uczelni konkurencyjnych, 
− absolwenci WSB, 
− pracownicy administracyjni i dydaktyczni WSB, 
− pracodawcy współpracujący i niewspółpracujący z WSB. 
RóŜnorodność problemów badawczych poruszanych w róŜnych grupach re-

spondentów wymusiła przygotowanie modułów problemowych, czyli jednako-
wego zestawu pytań w ramach kaŜdego problemu badawczego. W efekcie kwe-
stionariusz dla kaŜdej grupy respondentów składa się z przyporządkowanych jej 
modułów problemowych. Standaryzacja modułów umoŜliwia porównanie wy-
ników badań między róŜnymi grupami respondentów. Szczegółowy wykaz 
modułów przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Przedmiotowy i podmiotowy zakres badań mad marką WSB 

Moduł/Badana grupa K S A PW PN PA PD SK 
Źródła przewag konkurencyjnych – x x x – x x x 
Ocena funkcjonowania wydziału – x – – – – x – 
Rekomendacje wydziału – x x – – x x – 
Zatrudnialność – – x – – – – – 
Świadomości marki WSB x – – – x – – – 
Świadomości atrybutów marki 
WSB 

x x x x x x x – 

Interpretacja atrybutów marki – x – x x – – – 

K – kandydaci na studia, S – studenci i słuchacze, A – absolwenci, PW – pracodawcy współ-
pracujący z WSB, PN – pracodawcy niewspółpracujący z WSB, PA – pracownicy administra-
cyjni WSB, PD – pracownicy dydaktyczni WSB, SK – studenci uczelni konkurencyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Moduł „źródła przewag konkurencyjnych” wzbudza wiele kontrowersji 
wśród odbiorców badań z powodu sposobu konstrukcji pytań. Istotą pytań 
w tym module jest porównanie wizerunku WSB i uczelni konkurencyjnych. 
Kryteria porównań uczelni zostały zidentyfikowane w badaniach jakościowych 
i ilościowych, których celem było zdefiniowanie wymiarów róŜnicujących po-
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strzeganie uczelni. Do badań przyjęto 12 kryteriów, w tym: akademicki charak-
ter, organizację studiów, praktyczność, dostępność, elitarność, relacje, komfort, 
międzynarodowość, nowoczesność, stabilność, jakość kształcenia, Ŝycie stu-
denckie. W procesie badawczym respondenci proszeni są o porównanie po-
strzegania WSB w stosunku do innych szkół publicznych i niepublicznych  
(w osobnych podgrupach) według poszczególnych kryteriów w skali porząd-
kowej od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, Ŝe WSB jest oceniana w danym zakresie 
zdecydowanie gorzej niŜ konkurenci, a 5 – zdecydowanie lepiej. Podstawą oce-
ny jest postrzeganie wizerunku marki WSB oraz konkurencyjnych marek uczel-
ni. Szczególnie interesujące są wyniki ocen postrzegania dokonanych przez 
studentów WSB i uczelni konkurencyjnych. Cechy, które studenci uczelni kon-
kurencyjnych uznają za przewagę swojej uczelni, studenci WSB uwaŜają za 
słabość swojej – i na odwrót. Oznacza to, Ŝe kaŜdy typ uczelni ma swoje unika-
towe cechy mogące stanowić przewagę konkurencyjną. Na tej podstawie WSB 
zdefiniowała własne indywidualne przewagi konkurencyjne nad innymi uczel-
niami.  

Kolejnym problemem badań nad marką WSB jest ocena funkcjonowania 
wydziału. W tym module badani proszeni są o określenie stopnia waŜności 
i stopnia satysfakcji w zakresie zidentyfikowanych obszarów funkcjonowania 
uczelni oraz szczegółowych kryteriów ich oceny. Wśród obszarów funkcjono-
wania wyodrębniono ofertę programową, realizację i organizację zajęć, obsługę 
studenta, platformy komunikacji, bibliotekę oraz infrastrukturę. Dla kaŜdego 
obszaru wypracowano zestaw indywidualnych kryteriów oceny, dopasowanych 
do jego specyfiki. Przykładowo, w obszarze „biblioteka” badana jest m.in. do-
stępność pozycji ksiąŜkowych i czasopism, a w obszarze „biuro karier” – zakres 
ofert oraz pomoc w znalezieniu pracy, staŜu i praktyk. Ocena waŜności obszaru 
i kryteriów dokonywana jest w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „niewaŜne”,  
a 5 – „waŜne”. Poziom satysfakcji badany jest równieŜ w skali pięciopunkto-
wej, gdzie 1 oznacza „niezadowolony/a”, a 5 – „zadowolony/a”. Na tej podsta-
wie wyliczany jest syntetyczny wskaźnik oceny funkcjonowania wydziału – 
CSI (customer satisfaction index). Wskaźnik ten pozwala porównywać oceny 
satysfakcji dla róŜnych wydziałów i grup respondentów dokonujących skraj-
nych ocen. To z kolei pozwala identyfikować źródła wysokich i niskich ocen 
oraz poprawiać funkcjonowanie działów i obszarów gorzej ocenianych. Wyniki 
badań są co roku prezentowane pracownikom i z nimi szczegółowo omawiane. 
Na ich podstawie przygotowywane są plany działań na kolejny rok. 
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Innym waŜnym przedmiotem badań są rekomendacje, które są wskaźnikiem 
stopnia lojalności klientów wobec marki. W badaniach nad marką WSB pytano 
o fakt polecenia uczelni innej osobie oraz przyczyny niepolecenia WSB. Reko-
mendacje studentów, słuchaczy i absolwentów wskazują na relacje zbudowane 
podczas studiów, a rekomendacje pracowników mogą świadczyć o stopniu 
identyfikacji z uczelnią lub o stopniu motywacji.  

Kolejnym waŜnym przedmiotem badań nad marką jest wskaźnik zatrud-
nialności. Zestaw pytań dotyczący zatrudnialności zadawany jest absolwentom 
pół roku po zakończeniu studiów. Problem ten jest bardzo złoŜony z uwagi na 
fakt kontynuacji nauki przez część absolwentów studiów pierwszego stopnia na 
studiach drugiego stopnia oraz fakt rozpoczęcia pracy przez część studentów juŜ 
podczas studiów. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie, w którym połączono kate-
gorie studentów kontynuujących naukę oraz pracujących w wyuczonym zawo-
dzie, choć zbiory te mogą nie być rozłączne. Wskaźnik zatrudnialności jest 
stosunkiem sumy osób studiujących lub pracujących w zawodzie do ogółu ab-
solwentów. JednakŜe w tym bloku tematycznym poruszane są takŜe kwestie 
czasu zdobycia pracy, stopnia wysiłku i liczby prób znalezienia pracy, zmian 
w pracy juŜ posiadanej związanych z ukończeniem uczelni (awans, podwyŜka, 
pozycja w firmie), a takŜe stopnia przydatności w pracy wiedzy i umiejętności 
zdobytych podczas studiów.  

Wskaźnik świadomości marki, jak i wskaźnik świadomości atrybutów mar-
ki badany jest na poziomie spontanicznym i wspomaganym. Poziom sponta-
niczny badany jest przez pytania otwarte, a poziom wspomagany przez listę 
marek szkół i atrybutów. Lista atrybutów powstała na etapie przygotowawczym 
i jest zgodna z listą przewag konkurencyjnych z modułu źródeł przewag konku-
rencyjnych, przy czym w pierwszym bloku badani oceniają marki we wszyst-
kich kryteriach, natomiast w drugim mają wybrać cechy, które opisują markę 
WSB. Uzupełnieniem tej części badań są badania jakościowe na temat interpre-
tacji atrybutów marki. Celem tych badań, realizowanych raz na 3 lata, jest iden-
tyfikacja wymiarów porównywania szkół wyŜszych oraz rozumienie i interpre-
tacja dotychczasowych atrybutów. Wyniki mogą być pretekstem do zmiany 
narzędzi badawczych w kolejnych latach badań. 

Tak przygotowane moduły wchodzą w skład kwestionariuszy przygotowa-
nych dla poszczególnych grup respondentów. Kwestionariusze i grupy respon-
dentów stanowią podprojekty badawcze, którym podporządkowano metodę  
i narzędzia badawcze, dobór próby oraz termin realizacji badania. Łącznie  
w corocznym badaniu nad marką WSB bierze udział ponad 13 000 responden-
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tów. Najliczniejszą grupą respondentów są studenci i słuchacze, którzy dokonu-
ją bardzo szczegółowych ocen poszczególnych działów w ramach oceny funk-
cjonowania uczelni. KaŜde badanie kończy się oceną ich reprezentatywności. 
Odbiorcami wyników badań są m.in. kanclerze, rektorzy, dziekani, pracownicy 
dydaktyczni i administracyjni.  

Pełne badania nad marką WSB są powtarzane co trzy lata, natomiast co ro-
ku są powtarzane badania w węŜszym zakresie. Tworzy to pewien system. Po-
miar właściwy prowadzony jest w okresie kwietnia–maja kaŜdego roku.  

Przedstawiony zestaw badań nad marką tworzy kompleksowy system moni-
toringu postrzegania marki szkoły wyŜszej i jej atrybutów, chociaŜ nie wyczer-
puje w pełni moŜliwości badawczych. W ramach tego systemu powołane są 
specjalne struktury dedykowane procesowi zarządzania marką, definiowane 
zadania oraz tryb i roczny harmonogram pracy nad marką. W ten sposób 
w proces zarządzania marką zaangaŜowana jest cała organizacja.  

Podsumowanie 

Badania nad marką szkoły wyŜszej dostarczają informacji, na podstawie 
których moŜna ukierunkować i zaplanować działania umoŜliwiające wyraźne 
i skuteczne pozycjonowanie uczelni na rynku edukacyjnym. Ich rola wzrasta 
w sytuacji licznych wyzwań, przed którymi stanęły obecnie szkoły wyŜsze. 
Zmiany w popycie, nasilająca się rywalizacja na rynku szkół wyŜszych, a takŜe 
wyzwania związane z rozwojem technologii, internacjonalizacją procesów 
kształcenia determinują konieczność stworzenia systemu badań marketingo-
wych, które słuŜyłyby pozyskiwaniu informacji niezbędnych w procesie zarzą-
dzania marką uczelni. Z perspektywy zarządzania marką waŜne jest takŜe 
utrzymanie stałości wykorzystywanych metod i narzędzi. Daje to moŜliwość 
porównywania wyników oraz obserwacji kierunków zmian.  
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TEORETYCZNE ASPEKTY  
KONKURENCYJNOŚCI REGIONU 

 
 
 
Streszczenie 

Konkurencyjność regionu moŜna definiować jako pewną formę przewagi konkurencyjnej 
nad innymi regionami, która jest wypadkową atrakcyjności oferty kierowanej do obecnych i po-
tencjalnych mieszkańców regionu. Celem opracowania jest przybliŜenie zagadnień związanych  
z konkurencyjnością regionu, które stanowią przedmiot zainteresowania wielu autorów zajmują-
cych się problematyką rozwoju regionalnego i marketingu terytorialnego. W jego realizacji wyko-
rzystano analizę róŜnorodnych poglądów przedstawianych w licznych krajowych i zagranicznych 
publikacjach. Ich weryfikacja pozwala na stwierdzenie, Ŝe badana problematyka rozwoju obejmu-
je kilka kluczowych elementów. Są nimi przede wszystkim poziom Ŝycia mieszkańców, warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz moŜliwości przyciągnięcia inwesto-
rów, a takŜe umiejętności adaptowania pozytywnych trendów pojawiających się w otoczeniu, 
kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (kreowanie wzrostu regionalnego, rozwój przed-
siębiorczości). 

Słowa kluczowe: konkurencja, region, konkurencyjność regionu  

Wprowadzenie 

Region jest pojęciem wieloznacznym. UŜywa się go do zdefiniowania tery-
torium określanego kulturowo lub historycznie oraz obszarów wyodrębnionych 
na skutek podziału administracyjnego, politycznego, a takŜe wyodrębnionych  
w ramach przestrzeni ekonomicznej2. WyróŜnia się więc regiony przyrodnicze, 

                                                 
1 michalak@uwm.edu.pl. 
2 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 213. 
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administracyjne, społeczno-gospodarcze, urbanistyczne, społeczne, demogra-
ficzne, krajobrazowe i inne.  

Budowanie konkurencyjnego regionu nie jest procesem krótkotrwałym, lecz 
złoŜonym i długotrwałym W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm,  
w przypadku regionów nie istnieją stałe i jednoznaczne mierniki, które obrazują 
poziom konkurencyjności. Celem opracowania było przede wszystkim dokona-
nie przeglądu literatury z zakresu istoty konkurencyjność regionu. 

Konkurencyjność a konkurencja 

Konkurencyjność jest nierozerwalnie związana z konkurencją, gdyŜ „ma 
ona rację bytu wyłącznie w środowisku konkurencyjnym”3. Zatem konkurencja, 
będąca pierwotnym pojęciem w odniesieniu do konkurencyjności, nie istnieje 
bez niej, a konkurencyjność bez konkurencji. ZłoŜoność tych zjawisk sprawia, 
Ŝe powyŜsze terminy nie tylko nie poddają się jednoznacznym ocenom, ale są 
równieŜ często łatwo mylone i niejednoznacznie definiowane. Jednym  
z głównych źródeł ich róŜnego interpretowania jest bogactwo podejść koncep-
cyjnych do konkurencyjności i konkurencji, które wynikają z róŜnego przed-
miotu zainteresowania prowadzonych w tym zakresie badań. W wymiarze poję-
ciowym konkurencyjność i konkurencja nie są toŜsame. Zasadnicza róŜnica  
w ogólnej interpretacji tych terminów związana jest z tym, Ŝe konkurencyjność 
to właściwość obiektu konkurencyjnego, a konkurencja to czynności rywalizu-
jących obiektów (rys. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Konkurencja a konkurencyjność 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
3 M. Gorynia, Korzenie konkurencyjności w ekonomii, w: Kompendium wiedzy o konkurencyj-

ności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 13. 
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Konkurencyjność jest to przede wszystkim cecha relatywna. Jej ocena do-
konywana jest na płaszczycie osiągniętych wyników i wymaga porównania 
jednego „obiektu” konkurencyjnego z innymi obiektami. To porównanie wska-
zuje, czy dany podmiot jest bardziej konkurencyjny niŜ inne podmioty stano-
wiące punkt odniesienia, dlatego teŜ w tym przypadku mamy do czynienia  
z konkurencyjnością w sensie rezultatowym. Konkurencja natomiast związana 
jest w swojej istocie z dąŜeniem jakiegoś podmiotu do wygrania lub pokonania 
własnych przeciwników, gdy w określonej sytuacji konkurencyjnej osiągnięciu 
celu przez jednego uczestnika często towarzyszy niepowodzenie (poraŜka) in-
nego4. W tym sensie konkurencja ma wymiar czynnościowy, obrazowany przez 
proces podejmowania akcji i reakcji, związany z dochodzeniem do konkuren-
cyjności. 

Konkurencyjność jako kategoria teoretyczna trudna jest do zastosowania  
w badaniu realnie kształtujących się procesów gospodarczych, gdyŜ wymaga 
porównania z obiektem konkurencyjnym, to znaczy z otoczeniem zewnętrznym. 
W związku z tym badanie empiryczne w odniesieniu do konkurencyjności musi 
poprzedzać określenie miar ocen oraz ich wag, a poza tym wybór metod ba-
dawczych, dostosowanych do analizowanego podmiotu. Istotę konkurencyjno-
ści, w najbardziej ogólnym i najszerszym ujęciu, oddaje definicja przyjęta przez 
Organizację Współpracy Regionalnej i Rozwoju (OECD). Konkurencyjność 
jest tutaj rozumiana jako „zdolność firm, sektorów, regionów, krajów i obsza-
rów ponad narodowych do tworzenia, w warunkach trwałego poddawania się 
konkurencji międzynarodowej, relatywnie wysokich dochodów z wykorzystania 
czynników produkcji i relatywnie wysokiego poziomu zatrudnienia”5. Uszcze-
góławiając tę propozycję interpretacyjną konkurencyjności – w aspekcie zdol-
ności podmiotu do konkurowania6, moŜna analizować konkurencyjność na 
trzech poziomach systemu gospodarczego, tj. makro-, mezo- i mikroekono-
micznym (rys. 2). 

KaŜdy z tych poziomów jest reprezentowany przez róŜne podejścia do oce-
ny i mierzenia konkurencyjności oraz róŜne interpretacje pojęcia „konkurencyj-

                                                 
4 G.J. Kilduff, H.A. Elfenbein, B.M. Staw, The psychology of rivalry: a relationally dependent 

analysis of competition, „Academy of Management Journal” 2010, Vol. 53, No. 5, s. 943–945. 
5 A. Zielińska-Głębocka, Podstawowe koncepcje teoretyczne, w: Konkurencyjność przemysło-

wa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska- 
-Głębocka, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 11–13. 

6 W. Mantura, Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, 
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Wyd. Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2001, s. 126.  
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ność”7. Rozpatrując konkurencyjność w skali mezo- i mikro-, podkreśla się 
dynamizm, przedsiębiorczość i zdolność do kreowania i absorpcji nowocze-
snych technologii, sprawność gospodarowania, jakość produkcji i środowiska. 
Konkurencyjność na poziomie mikro- interpretowana jest jako umiejętność 
osiągania i utrzymywania przewagi bądź pozycji konkurencyjnej przez przed-
siębiorstwo. Analiza na poziomie mezoekonomicznym dotyczy badania konku-
rencyjności branŜy bądź gałęzi, natomiast poziom makro odnosi się do całej 
gospodarki danego kraju.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Poziomy rozpatrywania konkurencyjności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Maniak, Mikro-, mezo- i makroekonomiczne pozio-
my konkurencyjności – uwarunkowania i miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005, s. 5–19. 

Uczestnikami rynku w warunkach gospodarki globalnej są zarówno jed-
nostki gospodarcze, jak i terytorialne. Ze specyfiki obu sektorów, publicznego  
i komercyjnego wynika, Ŝe ich oferty są bardzo róŜne. Konkurencyjność rozpa-
trywana w odniesieniu do podmiotów gospodarczych oznacza zdolność do ofe-
rowania dóbr i usług o jakości i cenie odzwierciedlającej potrzeby nabywców. 
W przypadku zaś sektora publicznego, konkurencyjność jest rozumiana jako 
zdolność tworzenia warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej  

                                                 
7 N. Daszkiewicz, Konkurencyjność podmiotów – ujęcie teoretyczne, w: Konkurencyjność. Po-

ziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, PWE, Warszawa 2008, s. 15. 
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i zamieszkania, zaspokajających potrzeby uŜytkowników (mieszkańców, przed-
siębiorców lub gości) danej przestrzeni (kraju, regionu, gminy, miasta)8.  

Istota konkurencyjności regionów i czynniki ją kształtujące 

Współcześnie konkurencyjność stała się jednym z najwaŜniejszych zagad-
nień rozwoju regionalnego i lokalnego. Konkurencyjność regionów jest proce-
sem wynikającym bezpośrednio z faktu dąŜenia do podnoszenia konkurencyj-
ności gospodarki. Przyjmując, Ŝe konkurencyjność gospodarki jest to „zdolność 
do produkowania oraz oferowania dóbr i usług o takich parametrach technicz-
no-uŜytkowych, cenach, jakości oraz warunkach sprzedaŜy, które znajdują na-
bywców na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych” 9, wartościowa jest 
definicja konkurencyjności regionu zaproponowana przez Stawasza. Twierdzi 
on, Ŝe konkurencyjność regionu jest to „przewaga nad innymi regionami będącą 
wypadkową atrakcyjności oferty usługowej kierowanej do obecnych i poten-
cjalnych uŜytkowników regionu, którymi są mieszkańcy, firmy, inwestorzy, 
goście”10. Konkurencyjność wynika z atutów, czyli najwaŜniejszych silnych 
stron regionu, których źródło tkwi m.in. w systemie edukacyjnym, strukturze 
gospodarczej i infrastrukturze materialnej, instytucjonalnej i intelektualnej re-
gionu. Takie spojrzenie na konkurencyjność regionu samo w sobie prowadzi do 
ujęcia biznesowego przez pryzmat zestawu cech regionu decydujących o jego 
atrakcyjności z punktu widzenia lokowania inwestycji lub jako miejsca za-
mieszkania. Jest to takŜe wyraz przewagi technologicznej lub niŜszych cen dóbr 
i usług wytwarzanych w regionie, w porównaniu z innymi regionami11.  

Generalnie prezentowane w literaturze definicje konkurencyjności regionu 
wskazują na kilka jego kluczowych elementów, tj. poziom Ŝycia mieszkańców, 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw, moŜliwości 
przyciągnięcia inwestorów oraz lokalizację instytucji i imprez o zasięgu krajo-
wym lub międzynarodowym12. Konkurencyjność moŜe być równieŜ rozpatry-
wana w kontekście umiejętności adaptowania pozytywnych trendów pojawiają-
cych się w otoczeniu, kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (rozwój 

                                                 
8 P. Bury, Oceny w planowaniu urbanistycznym a gospodarność w rozwoju miast, Wyd. Na-

ukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 59. 
9 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 101.  
10 D. Stawasz, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i prakty-

ka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 203. 
11 Konkurencyjność regionu, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/strony/konkuren 

cyjnosc_regionu.aspx (20.01.2014). 
12 P. Góralski, M. Łazarek, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, http://www.wne. 

sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_50_2009_s307.pdf (20.01.2014). 



Jacek Michalak 44 

przedsiębiorczości, kreowanie wzrostu regionalnego)13. Natomiast za region 
konkurencyjny uwaŜany jest obszar, w którym poziom wiedzy ludzkiej (inter-
pretowany jako zdolność do identyfikowania potrzeb, odkrywania nowych ich 
kombinacji, a takŜe wykorzystania istniejących lub nowych zasobów rzeczo-
wych) pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie 
wytworów regionu14. Konkurencyjność regionów to równieŜ umiejętność przy-
ciągania kapitału i środków pomocowych oraz zdolność do zatrzymania w re-
gionie posiadanych czynników produkcji. Jest to takŜe osiąganie trwałej, wyso-
kiej i stale rosnącej stopy Ŝyciowej oraz wysokiego wskaźnika zatrudnienia15. 

Analizując poziom konkurencyjności regionów, naleŜy zwrócić uwagę na 
ich siłę ekonomicznej, którą Gorzelak proponuje wyznaczać na podstawie wiel-
kości dochodów publicznych generowanych w regionach16. Na konkurencyj-
ność regionów wpływ mają takie elementy, jak zróŜnicowanie struktur ekono-
micznych, dostępność komunikacyjna, rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze 
oraz istniejące otoczenie okołobiznesowe. Sprzyjają one rozwojowi przedsię-
biorczości, natomiast ich niedostatek oraz słabości ogólnego poziomu zagospo-
darowania powodują, Ŝe region charakteryzuje się słabszą pozycją w stosunku 
do pozostałych. Jeszcze inaczej ujmują czynniki konkurencyjności regionu 
Markowski i Stawasz. Czynniki mające wpływ na konkurencyjność regionów 
dzielą na dwie kategorie, tj. konieczne do utrzymania zdolności konkurowania 
oraz tworzące przewagę konkurencyjną, która wynika z cech dodatkowych, 
unikatowych, trudnych do powielenia, mających decydujące znaczenie dla po-
zyskania inwestorów17. Z kolei Winiarski wyróŜnia kilka istotnych czynników, 
które determinują budowę potencjału konkurencyjny regionu. NaleŜą do nich: 

a) zróŜnicowana struktura gospodarki (gałęzie i przedsiębiorstwa zdolne 
do rywalizacji w procesach międzynarodowej produkcji i wymiany); 

b) infrastruktura techniczna, np. sprawny system telekomunikacyjny, 
transportowy, zaopatrzenie w wodę oraz energię elektryczną; 

                                                 
13 B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowa-

nia, finanse procedury, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, 
s. 264. 

14 A. Bałtromiuk, Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej UE, Wyd. Nauko-
we Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2003, s. 77. 

15 J. Kot, Raport zbiorczy z badań przeprowadzonych w zespole badawczym I – Gospodarka  
i Przedsiębiorstwa, http://www.ujk.edu.pl/iekon/zporr/raport/calosc%20raport.doc (15.12.2013). 

16 G. Gorzelak, Polityka państwa w obliczu przekształceń strukturalnych polskiej przestrzeni, 
w: Przemiany polskiej przestrzenni, red. G. Gorzelak, Studia Regionalne i Lokalne 19 (52), Wyd. 
Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997, s. 31. 

17 T. Markowski, D. Stawasz, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem 
miast i regionów, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 61. 
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c) infrastruktura społeczna, np. system pomocy społecznej, edukacji oraz 
ochrony zdrowia; 

d) inwestycje krajowe i zagraniczne, publiczne i prywatne; 
e) działalność badawczo-rozwojowa, np. istniejące placówki naukowo-

-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyŜsze; 
f) zasoby środowiska naturalnego; 
g) instytucje okołobiznesowe – agencje rozwoju lokalnego, izby gospo-

darcze, fundusze poręczeniowe18. 
Wiele regionów w Polsce charakteryzuje się występowaniem wymienio-

nych powyŜej czynników, jednak odmienne są ich potencjał i jakość, co powo-
duje pojawienie się dysproporcji między poziomem rozwoju poszczególnych 
regionów. Niektóre regiony cechuje „efekt doganiania”, a inne „efekt pozosta-
wania w tyle”. W pierwszym przypadku moŜna mówić o zjawisku konwergen-
cji, czyli wyrównywania róŜnic między regionami o niŜszym poziomie rozwoju, 
natomiast w drugim przypadku o dywergencji, a zatem pogłębianiu się dyspro-
porcji. W opinii Markowskiego istnieje konieczność przeciwdziałania proceso-
wi marginalizacji regionów i dąŜenie do przyspieszenia procesu konwergencji, 
a co za tym idzie podnoszenia konkurencyjności regionów19. Podstawowe dzia-
łania w zakresie budowania długotrwałych przewag konkurencyjnych zamiesz-
czono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Zasadnicze obszary oddziaływań w procesie podnoszenia konkurencyjności regionów 

Obszar oddziaływania Kierunki zmian 

Infrastruktura drogowa 

– prace modernizacyjne w zakresie drogowej infrastruktury komu-
nalnej 

– tworzenie węzłów komunikacyjnych 
– reorganizacja, przekierunkowanie ruchu drogowego 
– tworzenie parkingów, ścieŜek rowerowych, chodników  

Infrastruktura komunalna 

– zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich jednostek funk-
cjonujących w danym regionie  

– inwestycje w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną 
– uzbrojenie działek, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
– tworzenie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych  
– znaczenie i przygotowywanie szlaków turystycznych  
– inwestycje ukierunkowane na nowe źródła energii 

Ochrona środowiska 
naturalnego 

– budowa oczyszczalni ścieków 
– racjonalizacja gospodarki odpadami 
– przyjazne środowisku metody utylizacji odpadów 
– popularyzowanie postaw proekologicznych 

                                                 
18 B. Winiarski, Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. 

M. Klamut, Wyd. Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 50–51. 
19 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem…, s. 127–129. 
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Koncepcje 
finansowania 

– korzystanie z finansowania UE 
– pozyskiwanie środków finansowych z rynku kapitałowego  
– rozwój współpracy z sektorem bankowym oraz koncepcji part-

nerstwa publiczno-prywatnego 

Marketing JST 

– rozwój koncepcji marketingu mix w warunkach samorządu 
– rozwój systemów informacji marketingowej  
– podejmowanie działań w zakresie stworzenia i utrwalenia wize-

runku JST w otoczeniu 
– budowanie i weryfikowanie strategii  
– poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji  
– intensyfikacja działań i obszarów konkurowania 

Kierunki działalności 
gospodarczej 

– rozwój koncepcji produkcji rolnej ukierunkowanej na wytwarza-
nie zdrowej Ŝywności 

– rozwój turystyki w warunkach JST 

Kwalifikacje urzędników 
wchodzących w skład 
struktur władz lokalnych  

– wzrost wymagań w zakresie kwalifikacji urzędników 
– wzrost wymogów posiadania przez pracowników wykształcenia 
– utrwalenie się wymogów w zakresie samokształcenia i podno-

szenia kwalifikacji 

Źródło: B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunko-
wania, finanse procedury, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, 
s. 283. 

Podnoszenie konkurencyjności regionalnej jest procesem systematycznym, 
na który moŜna i naleŜy oddziaływać w sposób ciągły. Istotne jest podejmowa-
nie działań mających na celu tworzenie trwałych podstaw dla rozwoju. 

Podsumowanie 

Konkludując przeprowadzone rozwaŜania dotyczące konkurencyjności re-
gionów, moŜna stwierdzić, Ŝe pojęcie to w literaturze przedmiotu nie jest jedno-
licie definiowane. Autorzy w sposób zróŜnicowany podchodzą do wspomniane-
go problemu. Bez względu na to, na jakim poziomie systemu gospodarczego 
interpretuje się konkurencyjność, mamy do czynienia z dwoma jej rodzajami: 
konkurencyjnością ex post, wynikającą z obecnej pozycji konkurencyjnej, która 
jest skutkiem zrealizowanej strategii konkurencyjnej jednego obiektu i strategii 
konkurencyjnych innych obiektów, oraz konkurencyjność ex ante, która doty-
czy przyszłej pozycji konkurencyjnej obiektu konkurencyjnego (zdolności do 
konkurowania w przyszłości), czyli rozpatrywana jest przez pryzmat potencjału 
konkurencyjnego.  
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THEORETICAL ASPECTS OF COMPETITIVENESS OF THE REGIO N 
 

Summary 
 

Competitiveness of the region can be defined as a form of competitive advantage over other 
regions, which is the result of the attractiveness of the offer addressed to current and potential 
inhabitants of the region. The aim of this paper is to discuss issues related to the competitiveness 
of the region, which are the subject of consideration by many authors dealing with regional de-
velopment and territorial marketing. In order to accomplish the objective, various views presented 
in numerous national and international publications, were discussed. Conducted considerations 
lead to the conclusion, that problem connected with the issues of development includes several 
key elements. They are mainly: standard of living, business conditions, opportunities to attract 
investors, as well as ability to adapt positive trends in the environment, that create internal and 
external benefits (creation of regional growth, entrepreneurship). 

Keywords: competition, region, competitiveness of the region 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie wizerunku Olsztyna wśród jego mieszkańców. Badanie 
zostało przeprowadzone metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony 
www). Wyniki badań pokazały, Ŝe respondenci są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. 
Doceniają jego środowisko naturalne, uwaŜając je za element stanowiący o atrakcyjności i uro-
dzie miasta. Symbolem Olsztyna, według respondentów, są przede wszystkim charakterystyczne 
dla tego regionu jeziora, ale równieŜ Zamek Kapituły Warmińskiej oraz Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski. Jako mocne strony miasta wskazano to, co wynika z naturalnych uroków Olsztyna, 
oraz obecność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast słabości dotyczą głównie infra-
struktury drogowej i rynku pracy.  

Słowa kluczowe: wizerunek, marketing terytorialny, symbol, badania, mieszkańcy 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się wzrost działań marketingo-
wych mających na celu promocję miast. Jest to zjawisko zauwaŜalne nawet 
przez osoby nie mające wiedzy o marketingu. W mediach moŜna coraz częściej 
zauwaŜyć spoty reklamowe promujące polskie regiony i miasta. Na ulicach 
miejscowości pojawiło się więcej plakatów i bilboardów z reklamami zachęca-
jącymi do skorzystania z oferty gminy. Organizowane są plebiscyty na najcie-
kawsze i najpiękniejsze regiony oraz gminy.  

                                                 
1 adam.rudzewicz@uwm.edu.pl. 
2 margrzyb@uwm.edu.pl. 
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Celem opracowania jest zatem pokazanie wizerunku Olsztyna według jego 
mieszkańców. Z tego względu przeprowadzono badanie pilotaŜowe CAWI przy 
wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego. Badanie było anonimowe i zosta-
ło przeprowadzone od marca do czerwca 2013 roku. Udział w badaniu wzięło 
152 mieszkańców Olsztyna. Kwestionariusze zostały wypełnione elektronicznie 
za pośrednictwem serwisu ankietka.pl.  

W ramach badań sformułowano trzy cele szczegółowe, których istotą było 
ustalenie: 

– rozpoznawalności symboli identyfikacyjnych miasta, 
– mocnych i słabych strony miasta, 
– postrzegania Olsztyna. 
Kobiety w liczbie 100 osób stanowiły 66% ankietowanych, natomiast liczba 

męŜczyzn wyniosła 34% ogółu badanych. Badani znajdowali się głównie  
w przedziale wiekowym 25–44 lata (68% respondentów). Najwięcej ankieto-
wanych miało wykształcenie wyŜsze (58% badanych). 

Istota i znaczenie wizerunku miasta 

Obecnie regiony są takim samym towarem jak dobra materialne. Konkurują 
między sobą o turystów, inwestorów, a takŜe mieszkańców. Głównym celem 
marketingu terytorialnego jest pozyskanie i utrzymanie klienta. Realizacja tego 
celu następuje przez działania marketingowe, w wyniku których osoby fizyczne 
i instytucje zachowują się zgodnie z oczekiwaniami3. Marketing terytorialny 
oddziałuje na opinie, postawy i formy zachowania się zewnętrznych oraz we-
wnętrznych grup, czyli ludność tubylczą i napływową, organizacje rodzime  
i spoza granic miejscowości. Klientów wewnętrznych będzie charakteryzował 
stały związek z regionem, zaś klientów zewnętrznych raczej chwilowy.  

Celem działań marketingowych na szczeblu lokalnym jest moŜliwie najlep-
sze zaspokojenie indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców przez 
kształtowanie zdolności obsługiwanych jednostek administracji publicznej oraz 
innych podmiotów pracujących na rzecz zaspokojenia tych potrzeb. Dotyczy to 
głównie poprawy warunków Ŝycia pod względem edukacji, opieki zdrowotnej, 
pracy zawodowej oraz codziennego bytu i związanych z nim elementów (han-
del, usługi). Działania te pomagają takŜe wzbudzać przynaleŜność mieszkańców 
do danego miejsca4. Innymi słowy, podmioty marketingu terytorialnego, czyli 

                                                 
3 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 

Kraków 2007, s. 22. 
4 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 215. 
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organy administracji samorządowej, przedsiębiorstwa komunalne, firmy pry-
watne (działające na zlecenie władz samorządowych) oraz specjalnie powołane 
instytucje, powinny zapewnić odpowiedni byt mieszkańcom oraz zaspokajać 
ich potrzeby. Przejawia się to w: 

a) rozwijaniu i umacnianiu usług świadczonych przez instytucje publicz-
ne; 

b) kształtowaniu pozytywnego wizerunku gminy oraz jednostek uŜytecz-
ności publicznej; 

c) wzmacnianiu świadomości istnienia danego miasta wśród potencjal-
nych turystów, inwestorów; 

d) przyciąganiu do danego regionu klientów: inwestorów, potencjalnych 
mieszkańców, turystów; 

e) podnoszeniu atrakcyjności oraz konkurencyjności miast w ich wza-
jemnym współzawodnictwie5. 

KaŜdy region ma swoją specyfikę. Ma ona wpływ na rodzaj, zakres i formy 
osiągania celów marketingowych. Regiony mają cechy pozytywne i negatywne. 
Strategia marketingowa powinna być tak skonstruowana, aby uwydatnić plusy 
danego miasta i regionu.  

Marketing terytorialny skupia się w głównej mierze na komunikacji między 
jednostką administracyjną a jej otoczeniem, i ma na celu wzbudzenie zaintere-
sowania potencjalnych inwestorów i turystów. Dlatego jednym ze strategicz-
nych załoŜeń marketingu terytorialnego jest kreowanie pozytywnego wizerunku 
jednostek administracyjnych, jakimi są miasta, gminy, województwa, a w szer-
szym ujęciu nawet regiony i państwa6. Pozytywny wizerunek nie powstaje sa-
moistnie, lecz wymaga zaplanowanych i kompleksowych działań.  

Słowa „wizerunek” najczęściej uŜywa się na określenie sumy poglądów, 
postaw i wraŜeń, jakie dana osoba lub grupa ma w stosunku do danego obiektu, 
którym moŜe być przedsiębiorstwo, produkt, marka, osoba lub miejsce. Wize-
runek jest funkcjonującym w świadomości obrazem, często nieświadomie 
przywoływanym w trakcie odbierania bodźców z otoczenia. Stanowi kategorię 
poznawczą, opisującą całość subiektywnych skojarzeń odbiorców, ich wiedzy, 
opinii, sądów, emocji dotyczących danego obiektu7. Ujęcie powyŜsze pozwala 

                                                 
5 A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 8. 
6 Ibidem, s. 29–31. 
7 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 

2007, s. 110–113. 



Adam Rudzewicz, Mariola Grzybowska-Brzezińska 52 

więc określić wizerunek przez pryzmat odczuć konsumentów, na które znaczą-
cy wpływ mają emocje i opinie pojedynczych osób. 

Suma poglądów, postaw, wraŜeń, jakie dana osoba lub grupa osób ma  
w stosunku do danego miasta, składa się na jego wizerunek8. Określa on wszel-
kiego rodzaju subiektywne odczucia, opinie, doznania, które mogą mieć po-
szczególne osoby w stosunku do danego miejsca. Obraz miasta powstaje przez 
bezpośrednie i pośrednie kontakty z danym obszarem w umysłach jego miesz-
kańców lub członków innych grup społecznych9. Wizerunek danego miasta nie 
zawsze jest wynikiem bezpośredniej wizyty czy zamieszkiwania w danym miej-
scu. Powstaje on równieŜ przez informacje, jakie docierają do społeczeństwa 
(np. wiadomości, artykuły, reklamy). Posiadane przez ludzi mentalne obrazy 
miejsc wpływają na decyzje dotyczące odwiedzin danego miasta czy teŜ lokali-
zacji w nim inwestycji. Niektóre miasta nie przyciągają znaczącej liczby inwe-
storów, turystów czy teŜ nowych mieszkańców, mimo Ŝe na to zasługują. Przy-
czyną tej sytuacji moŜe być fakt, Ŝe wizerunek miasta nie jest odpowiednio 
silny. Wizerunki róŜnią się w zaleŜności od poszczególnych osób, z tego powo-
du, Ŝe róŜne jest podłoŜe ludzkich przekonań, wyobraŜeń, uczuć i wraŜeń10. 
W rezultacie prowadzi to do tworzenia się róŜnych subiektywnych zdań oraz 
niezliczonej liczby wizerunków. Miasta, w których panuje dobra atmosfera, 
które są kompetentnie zarządzane oraz w których prowadzona jest dobra kam-
pania promocyjna, będą zwycięŜać w rywalizacji o turystów i inwestorów11. 
Wizerunek jest niewątpliwie kluczem do rozwoju miasta. Poprawia lokalną 
koniunkturę, stwarzając moŜliwości rozwoju12. 

W niektórych opracowaniach dotyczących marketingu miejsc podkreśla się, 
Ŝe wizerunek jest nawet waŜniejszy od materialnych zasobów danego teryto-
rium, gdyŜ to właśnie percepcja miejsca stanowi element motywujący do po-
dejmowania określonego działania związanego z daną jednostką terytorialną13. 

                                                 
8 A. Łuczak, Wizerunek miasta, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2, s. 83.  
9 A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 122–124. 
10 G.R. Dowling, Managing your corporate image, „Industrial Marketing Management” 1986, 

No. 15, s. 21. 
11 M. Kavaratzis, G.J. Ashworth, City branding: an effective assertion of place identity or  

a transitory marketing trick?, „Journal of Economic and Social Geography” 2005, No. 5, s. 506. 
12 A. Rudzewicz, Konkurencyjność regionu. Praktyczne aspekty marketingu terytorialnego,  

w: Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, 
red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Wyd. Uczelniane Polityki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 429–
432. 

13 M.G. Gallarza, I.G. Saura, H.C. Garcia, Destination image towards a conceptual framework, 
„Annals of Tourism Research” 2002, No. 29 (1), s. 56–78. 
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Właściwe ukształtowanie poŜądanego wizerunku jest jednym z najwaŜniej-
szych instrumentów strategii jednostek terytorialnych14. Rozpoznawalny wize-
runek miast czy regionów stanowi swoistą gwarancję wiarygodności ofert pre-
zentowanych inwestorom, turystom czy potencjalnym mieszkańcom. MoŜna 
zatem stwierdzić, Ŝe przyczynia się do stymulowania rozwoju lokalnego  
i wzmacnia konkurencyjność. Budowa poŜądanego sposobu postrzegania okre-
ślonego obszaru musi opierać się na istniejących realiach i faktach wynikają-
cych ze zrealizowanych badań marketingowych.  

Współczesnym trendem jest budowanie wizerunku bazującego na atrakcyj-
ności gospodarczej oraz czynnikach emocjonalnych związanych z budzeniem 
sympatii15. 

Podstawowe informacje o mieście  

Olsztyn to miasto średniej wielkości (o powierzchni wynoszącej 88 km²), 
połoŜone w północno-wschodniej części Polski. NaleŜy ono do województwa 
warmińsko-mazurskiego i jest jego stolicą. Olsztyn znajduje się na terenie Poje-
zierza Mazurskiego, a w jego granicach leŜy aŜ 15 jezior róŜnej wielkości. Naj-
większe jest jezioro Krzywe, a najmniejsze Modrzewiowe. Przez miasto prze-
pływają takŜe 3 rzeki, a najwaŜniejszą z nich jest Łyna. Miasto połoŜone jest 
wśród lasów, w jednym z bardziej zielonych województw w Polsce. Nie ma  
w nim mocno rozwiniętego przemysłu.  

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na 31.XII.2012 roku 
miasto posiada 174 641 mieszkańców, w tym 93 194 kobiet. Najwięcej osób 
naleŜy do przedziału wiekowego od 40 do 64 lat. W Olsztynie zarejestrowanych 
było 72 640 bezrobotnych16. Miasto zapewnia mieszkańcom opiekę w siedmiu 
szpitalach oraz edukację w licznych szkołach podstawowych, gimnazjach, lice-
ach oraz uczelniach wyŜszych. NajwaŜniejszą uczelnią jest Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski, którego niepowtarzalny kampus zna cały kraj.  

Olsztyn jest miastem o bogatej historii, pierwsze informacje o tym mieście 
datowane są juŜ na rok 1334. Niecałe 20 lat później, 31 października 1353 roku 
Olsztynowi nadano prawa miejskie, a pierwszym burmistrzem został Jan z Łajs.  

                                                 
14 M. Piątkowska, Marka i wizerunek jednostki terytorialnej – koncepcja i uwarunkowania, 

„Marketing i Rynek” 2010, nr 1, s. 13–17. 
15 R. Maćkowska, Budowanie wizerunku regionu, w: Budowanie społeczności lokalnej. Jak 

rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem, red. A. Adamus- 
-Matuszyńska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 76–77. 

16 WaŜniejsze dane o Olsztynie, Urząd Statystyczny w Olsztynie, http://olsztyn.stat.gov.pl/dane-
o-wojewodztwie/stolica-wojewodztwa-1257/(2.07.2014).  
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Olsztyn naleŜy do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, Szlaku Zam-
ków Gotyckich, Drogi św. Jakuba oraz do Szlaku Kopernikowskiego. Z Olszty-
nem związanych takŜe było wiele historycznych postaci, jak Mikołaj Kopernik, 
Maria Zientara-Malewska czy Feliks Nowowiejski.   

Rozpoznawalność symboli identyfikacyjnych oraz słabości i atutów Olszty-
na w świetle badania 

W przeprowadzonym badaniu poszukiwano informacji na temat symboli 
Olsztyna. Na pytanie „Jakie olsztyńskie obiekty są według Pana/Pani najatrak-
cyjniejsze i mógłby Pan/Pani polecić je gościowi spoza Olsztyna?” najczęściej 
powtarzającą się odpowiedzią był Zamek, który wskazało aŜ 71% ankietowa-
nych (rys. 1). Następna w kolejności okazała się starówka, którą wybrało 68% 
badanych osób. Wysokie noty uzyskało takŜe miasteczko akademickie – aŜ 
50% badanych. Na kolejnym miejscu znalazły się plaŜa miejska nad Jeziorem 
Krzywym i las miejski, uzyskując po 40% wskazań.  

 
Rys. 1. Najatrakcyjniejsze obiekty Olsztyna  

Źródło: opracowanie własne. 

Za główny symbol Olsztyna badani mieszkańcy uznali jeziora – 32% wska-
zań (rys. 2). Często wymienianym obiektem był Zamek Olsztyński (25%) 
i Wysoka Brama (16%). Mikołaja Kopernika wskazało 12% badanych. Dla 11% 
ankietowanych symbolem Olsztyna jest Kortowo – miasteczko akademickie.  
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Rys. 2. Symbole Olsztyna 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci mieli takŜe za zadanie wskazać słabości i atuty miasta (tab. 1).  
Tabela 1 

Wady i zalety miasta Olszyn  

Wady % wskazań Zalety % wskazań 
Zły stan dróg 34 Środowisko naturalne: 

jeziora, lasy 
59 

Brak pracy 32 Dobra lokalizacja 58 
Mało imprez kulturalnych 25 Uniwersytet Warmińsko- 

-Mazurski 
55 

Zła komunikacja, brak 
obwodnicy 

24 Spokojne i ciche miasto 47 

Mało centrów handlowych 24 Bezpieczne miasto 32 
Nudne i zacofane miasto 21 Czyste miasto 29 
Brak rozrywki 21 Piękne okolice 28 
Zaniedbana infrastruktura 
turystyczna 

18 Sympatyczni mieszkańcy 9 

Źle zarządzane miasto 17  
Słabo rozwinięty przemysł 8 
Nietrafione inwestycje 5 

Źródło: opracowanie własne. 

Za największe wady miasta badani uznali zły stan dróg (34%) i brak pracy 
(32%). Co czwarty (25%) narzeka na brak imprez kulturalnych, a kolejne 24% 
ankietowanych uwaŜa, Ŝe w mieście brakuje większych centrów handlowych. 
Tyle samo osób (24%) stwierdziło, Ŝe największą wadą Olsztyna jest zła komu-
nikacja, a szczególnie doskwiera brak obwodnicy. Negatywne skojarzenia 
związane z brakiem rozrywki i nudą miało 21% respondentów. Niemal co piąty 
badany (18%) zwrócił uwagę na daleko idące zaniedbania miasta w kwestii 
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rozwoju turystyki i rekreacji. Kolejne 17% respondentów uwaŜa, Ŝe największy 
problem stanowi złe zarządzanie miastem. Część osób (8%) zwróciła równieŜ 
uwagę na słabo rozwinięty przemysł i brak zakładów produkcyjnych, co ich 
zdaniem ma wpływ na skalę bezrobocia w mieście. 

Za największą zaletę Olsztyna ankietowani uwaŜają jego środowisko natu-
ralne, a mianowicie okoliczne jeziora i tereny zielone – twierdzi tak 59% bada-
nych osób. Niewiele mniej, bo 58%, stwierdziło, Ŝe największy atut stanowi 
lokalizacja miasta, z którego jest stosunkowo blisko zarówno do stolicy, jak  
i nad morze. Spora część respondentów (55%) podkreślała rolę Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, będącego wizytówką miasta i przyciągającego wielu 
studentów, często zakładających tu rodziny i pozostających w mieście na stałe. 
Wśród zalet Olsztyna, respondenci wymieniali równieŜ: spokój (47%), bezpie-
czeństwo (32%) i czystość (29%). Kolejne 28% jest zdania, Ŝe największym 
atutem miasta są jego piękne okolice, gdzie moŜna aktywnie spędzać wolny 
czas.  

Postrzeganie Olsztyna w opinii badanych 

Kolejną kwestią poruszaną w przeprowadzonym badaniu ankietowym było 
poznanie opinii mieszkańców Olsztyna na temat postrzegania ich miasta. Jest to 
najwaŜniejsza część badania. Respondenci wskazywali zgodność poszczegól-
nych określeń w stosunku do swojego miasta (rys. 3).  

 
Rys. 3. Postrzeganie Olsztyna 
Źródło: opracowanie własne. 
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Według ankietowanych najbardziej związane z miastem Olsztyn jest okre-
ślenie „miasto jezior”, uwaŜa tak aŜ 95% badanych. Niewiele mniej (87%) 
twierdzi, Ŝe najtrafniejszym określeniem tego miasta jest „miasto akademickie”, 
zaś 71%, iŜ do Olsztyna najbardziej pasuje określenie „spokojne”. Spora część 
mieszkańców, uwaŜa Olsztyn za miasto „zacofane” (44%), „nudne” (47%)  
i „bierne” (50%). Podobny odsetek respondentów (42%) określa je za „miasto 
zielone”. Jeśli chodzi o „nowoczesność” i „europejskość”, to większość ankie-
towanych, stanowiących odpowiednio 71% i 66%, uwaŜa, Ŝe są to określenia, 
które nie pasują do Olsztyna. Co trzeci ankietowany (29%) jest zdania, Ŝe do 
tego miasta zupełnie nie pasują określenia „miasto dynamiczne” i „ośrodek 
handlu”. Spora część badanych osób (37%), twierdzi teŜ, Ŝe o Olsztynie nie da 
się powiedzieć, Ŝe jest „miastem tolerancyjnym”. Na podstawie tych informacji 
moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe – jak na miasto wojewódzkie – Olsztyn przypo-
mina raczej wieś. Cicho, spokojnie, zielono i z reguły poza tym nic się więcej 
nie dzieje. Słabo rozwinięty handel, brak nowoczesności, niewiele europejsko-
ści, czyli miasto raczej bierne i zacofane. Chyba jedynym atrybutem woje-
wódzkiego charakteru Olsztyna jest uniwersytet. Niestety, nie stanowi to dobrej 
wiadomości dla włodarzy miasta. Być moŜe jednak jest to przemyślana strategia 
na wyróŜnienie się z otoczenia, w którym panuje szybkie tempo Ŝycia i ujaw-
niają się wszelkie ujemne strony cywilizacji. W Olsztynie teoretycznie tego 
zjawiska nie ma. Wyniki badania pozwalają stwierdzić, Ŝe określenia związane 
z Olsztynem dotyczą w głównej mierze jego środowiska naturalnego (jeziora, 
lasy, spokój) oraz obecności ośrodka akademickiego. 

Jeśli chodzi o ogólne wraŜenia, to dla ponad połowy badanych (61%) wize-
runek Olsztyna jest zdecydowanie lub raczej pozytywny (rys. 4). 

 
Rys. 4. Ogólny wizerunek Olsztyna  

Źródło: opracowanie własne. 
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29% badanych uwaŜa zupełnie inaczej i twierdzi, Ŝe miasto ma raczej nega-
tywny wizerunek. Oczekują oni czegoś więcej niŜ tylko „oazy spokoju nad wo-
dą”.  

Przy budowaniu silnej pozycji Olsztyna naleŜy określić kierunek, w jakim 
powinien przebiegać jego rozwój. Informacje te moŜna uzyskać m.in. z raportu 
Badania opinii publicznej mieszkańców Olsztyna i ich problemów 17. Badanie, 
zlecone przez Urząd Miasta Olsztyna, zostało przeprowadzone za pomocą wy-
wiadu bezpośredniego z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza, 
objęto nim 1007 dorosłych mieszkańców. Większość ankietowanych (56,3%) 
za kluczowe dla rozwoju Olsztyna uznała wzmocnienie oferty turystycznej oraz 
infrastruktury transportowej – drogi, lotniska, transport zbiorowy (49,9%). 
W celu zwiększenia konkurencyjności miasta naleŜy teŜ, zdaniem responden-
tów, zadbać o bazę rekreacyjno-sportową (27,3%) oraz moŜliwości rozwoju 
biznesu (26,0%). Dla ponad 23% ankietowanych istotne znaczenie ma efektyw-
na współpraca miasta z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. 

W opinii ankietowanych najwaŜniejszą sferą wymagającą wsparcia jest ob-
szar gospodarczy – 84,4%. W dalszej kolejności wymieniano obszar społeczny 
– 80,7% i obszar przestrzenno-środowiskowy – 76,6%. W obrębie kaŜdej  
z wymienionych sfer mieszkańcy Olsztyna mieli moŜliwość wskazania naj-
większych problemów utrudniających rozwój miasta. W ramach obszaru spo-
łecznego ankietowani zwracali uwagę przede wszystkim na wysoki, ich zda-
niem, poziom bezrobocia (79,5%) oraz wysoki poziom ubóstwa mieszkańców 
miasta (53,2%). Niecałe 22% zwróciło uwagę na niekorzystne trendy demogra-
ficzne, z kolei co piąty ankietowany na patologie i wykluczenie społeczne. 

W przypadku kolejnego obszaru, tzn. gospodarczego, mieszkańcy Olsztyna 
wskazywali na zły stan infrastruktury drogowej (51,8%), słabe wykorzystanie 
potencjału turystycznego (42,8%) oraz słabą promocję miasta (40,4%). Ponad 
27% respondentów dostrzega niewystarczające wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, z kolei ponad 24% brak zachęt dla nowych inwestorów.  

Głównym problemem utrudniającym rozwój Olsztyna w obszarze prze-
strzenno-środowiskowym jest, w odczuciu ankietowanych, przede wszystkim 
niewystarczająca liczba miejsc parkingowych (51,2%). DuŜa grupa wskazywała 
równieŜ na słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną (45,0%) oraz niezago-

                                                 
17 Mieszkańcy Olsztyna 2012. Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna i ich proble-

mów, Raport końcowy opracowany przez Instytut Badań i Analiz Grupa OSB na zlecenie Urzędu 
Miasta Olsztyna, Olsztyn, listopad 2012, www.bip.olsztyn.eu/bip/plik/289560///&id=289560 
(24.01.2014). 



Wizerunek Olsztyna w oczach jego mieszkańców 59 

spodarowane obszary zielone w mieście (43,1%). Dla co piątego ankietowanego 
problemem jest niewystarczająca liczba oraz niski standard przestrzeni publicz-
nych.  

Do problemów najbardziej odczuwanych przez mieszkańców poszczegól-
nych osiedli zaliczano przede wszystkim zły stan infrastruktury drogowej i ko-
munikacyjnej (47,5%) oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę kulturalno-rekreacyj-
ną (39,2%). Dla prawie 24% ankietowanych istotnym problemem są patologie 
społeczne, a dla co piątej osoby słabo rozwinięty handel i usługi. W nieco 
mniejszym stopniu zwracano uwagę na zanieczyszczone środowisko, niewy-
starczające zasoby mieszkaniowe, zły stan obiektów zabytkowych oraz wysoką 
przestępczość. 

Wyniki badań własnych autorów są niemal zbieŜne z danymi, jakie uzyskał 
Urząd Miasta Olsztyna. Oba badania doskonale się uzupełniają. Warto zatem 
opracować rzetelny plan rozwoju miasta i zadbać w nim o ukształtowanie poŜą-
danego wizerunku, zdaniem autorów bardziej przypominającego miasto woje-
wódzkie i jedno z większych miast w północno-wschodniej Polsce. 

Podsumowanie 

Rola mieszkańców miasta i ich zadowolenie są niezwykle waŜne w budo-
waniu silnego poczucia lokalnego patriotyzmu i wpływają na pozytywny wize-
runek regionu. Olsztynianie biorący udział w sondaŜu są zadowoleni w zdecy-
dowanej większości ze swojego miejsca zamieszkania. Doceniają jego środowi-
sko naturalne, uwaŜając je za element stanowiący o atrakcyjności i urodzie mia-
sta. Ponadto ankietowani raczej zgodnie wskazują obszary wymagające popra-
wy, wymieniając przede wszystkim konieczność: rozwiązania problemów 
z komunikacją w mieście, modernizacji dróg, zmniejszenia bezrobocia, a takŜe 
wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej. Symbolem Olsztyna, według jego 
mieszkańców, są przede wszystkim jeziora, ale równieŜ Zamek Kapituły War-
mińskiej oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z miasteczkiem akademickim 
Kortowo.   
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THE IMAGE OF THE CITY OLSZTYN AMONG ITS RESIDENTS 

 
Summary 

 
The purpose of the paper is to present the image of the city of Olsztyn among its residents. 

The research was conducted with the use of CAWI method (Computer-Assisted Web Interview). 
Research results have shown that the respondents are satisfied with their place of residence. They 
appreciate its environment, considering it as an element forming the attractiveness and beauty of 
this city. The symbols of Olsztyn by respondents are primarily lakes, which are characteristic for 
this region but also the Castle of Chapter of Warmia and University of Warmia and Mazury. As 
the strengths of the city there were indicated outcomes of natural beauties of the city of Olsztyn 
and the presence of university. In contrast, the weaknesses relate to the road infrastructure and the 
labor market. 
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KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEWODNICKICH  
W DOBIE ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII  

NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA 
 
 
 
Streszczenie 

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych narasta 
niepewność co do przyszłości usług przewodnickich. Mając do dyspozycji laptopy, tablety, smart-
fony i telefony komórkowe, a przez to dostęp m.in. do systemów informacji przestrzennej, prze-
wodników mobilnych i audioguidów, turyści coraz rzadziej korzystają z osoby klasycznego 
przewodnika. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja tej tezy. Wykorzystując dane z badań 
ruchu turystycznego w Krakowie, przeanalizowano popyt na usługi przewodnickie w mieście 
w latach 2009–2013. MoŜna postawić hipotezę, Ŝe w ostatnim czasie zmienia się nie tyle liczba, 
co struktura demograficzno-społeczna korzystających z osoby tradycyjnego przewodnika, dlatego 
zbadano teŜ ten aspekt zagadnienia. Wyniki testu jednorodności χ2 oraz wartość współczynnika  
V Cramera pozwoliły stwierdzić, Ŝe w analizowanych latach najmniejsza ewolucja dotyczyła, 
wbrew przypuszczeniom, struktury wiekowej klientów usług przewodnickich w Krakowie,  
a największa – struktury według ich sytuacji materialnej. 

Słowa kluczowe: turysta, usługi przewodnickie, nowoczesne technologie, cechy demograficzno- 
-społeczne 

Wprowadzenie 

Udając się w podróŜ, turysta nie tylko chce osiągnąć główny cel, który 
skłonił go do opuszczenia miejsca zamieszkania (np. odwiedziny krewnych czy 
znajomych, załatwienie spraw słuŜbowych, wypoczynek), ale takŜe zaspokoić 
wiele innych potrzeb. Mogą być nimi zdobywanie nowej wiedzy, poszerzenie 
horyzontów, rozwój osobowości. Często właśnie one stanowią główny motyw 
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wyjazdu2. Turysta pragnie poznać lokalne walory przyrodnicze, antropogenicz-
ne dobra historyczne i współczesne oraz ogólne czynniki egzystencji i aktywno-
ści społecznej miejsca docelowego podróŜy (jego gospodarkę, religię, kuchnię, 
język, zwyczaje itd.)3. Wymaga tym samym informacji o obszarze czasowego 
pobytu, a takowe moŜe pozyskać zwłaszcza od osoby przewodnika (lecz takŜe – 
w punkcie informacji turystycznej oraz z przewodnika papierowego). W związ-
ku z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ro-
dzi się jednak obawa odnośnie do przyszłości tradycyjnych usług przewodnic-
kich. Dysponując dostępem m.in. do systemów informacji przestrzennej, prze-
wodników mobilnych czy audioguidów, turyści mogą coraz rzadziej chcieć 
wynajmować i słuchać osoby klasycznego przewodnika. 

Celem artykułu jest empiryczne zweryfikowanie tej tezy. W oparciu o wy-
niki badań ruchu turystycznego w Krakowie, przeanalizowano odsetek turystów 
korzystających z usług przewodnickich w mieście w latach 2009–2013. Z tego 
względu moŜna postawić hipotezę, Ŝe odsetek ten zmniejsza się tylko w niektó-
rych grupach odwiedzających (np. wśród młodych osób, mieszkańców miast), 
dlatego zbadano równieŜ (za pomocą statystyki χ2) wpływ cech demograficzno-
-społecznych odwiedzających na konsumpcję usług przewodnickich w mieście,  
a następnie (przy uŜyciu testu jednorodności χ2 oraz współczynnika V Cramera) 
określono zmiany struktury klientów krakowskich przewodników w badanym 
okresie.  

Znaczenie usług przewodnickich w poznawaniu miejsca docelowego podró-
Ŝy turystycznej 

Jeszcze do niedawna jak najbardziej poprawna była teza, Ŝe duŜe znaczenie 
w turystyce poznawczej, zarówno jeśli chodzi o zdobywanie informacji o dob-
rach przyrody, jak i kultury czy o stosunkach społecznych występujących na 
danym obszarze turystycznym, ma osoba przewodnika. Zadaniem jego jest bo-
wiem, zresztą po dzień dzisiejszy, pośredniczenie w prawidłowym udostępnia-
niu walorów turystycznych przez interpretację lokalnego dziedzictwa przyrod-
niczego i społeczno-kulturowego. JuŜ w staroŜytnej Grecji, Egipcie, a potem 
Italii podróŜni korzystali z usług przewodników, których wówczas nazywano 
cicerone. Ich rolą było głównie wskazywanie drogi. Wraz z rozwojem turystyki 

                                                 
2 A. Niemczyk, ZróŜnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012, s. 27. 
3 R. Seweryn, Dwór polski w nowej odsłonie (na przykładzie Kombornia Hotel & SPA),  

w: Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, red. J. WyleŜałek, D. Orłowski, 
WyŜsza Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2011, s. 104–105. 
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górskiej pojawili się natomiast przewodnicy (z reguły górale), których wynaj-
mowano ze względów bezpieczeństwa oraz do przenoszenia bagaŜy, a czasem 
nawet ludzi4. 

Obecnie obowiązująca w Polsce Ustawa o usługach turystycznych definiuje 
przewodnika turystycznego jako „osobę zawodowo oprowadzającą turystów lub 
odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzie-
lającą o nich fachowej informacji oraz sprawującą nad turystami lub odwiedza-
jącymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy”5. Zatem podstawowym zada-
niem przewodnika jest właściwa realizacja części krajoznawczej imprezy tury-
stycznej zgodnie z otrzymanym od biura podróŜy harmonogramem. Pełni on 
więc przede wszystkim funkcję edukacyjną (poszerza wiedzę i horyzonty my-
ślowe turystów) oraz ekonomiczną (kształtuje popyt na produkty zleceniodaw-
cy, ale i terenów odwiedzanych, np. pamiątki). NaleŜy w tym miejscu zauwa-
Ŝyć, Ŝe pod wpływem zmiany priorytetów i programów nauczania, masowego 
dostępu do informacji i upowszechnienia podróŜy, współcześni turyści uwaŜają, 
Ŝe ich wizyta w danym miejscu nabiera sensu przez zdobywanie nowej wiedzy6. 
Stąd zdecydowanie bardziej niŜ dawniej są oni ciekawi środowiska obszaru 
docelowego podróŜy, którego genius loci stanowi dla nich waŜną wartość doda-
ną. Namiastką doświadczenia tego ostatniego jest „dotknięcie” z pomocą i za 
pośrednictwem osoby przewodnika autentycznych walorów destynacji7, wzbo-
gacone przez anegdoty, legendy, podania. To jest zatem główne zadanie współ-
czesnego cicerone. 

Jeśli chodzi o sprawowanie opieki, to przewodnik nie tylko czuwa nad bez-
pieczeństwem Ŝycia i zdrowia powierzonej mu grupy, ale występuje takŜe np.  
w roli tłumacza w przypadku obsługi turystów zagranicznych. Ustawa dodaje 
ponadto, Ŝe podczas prowadzenia turystów w górach zadaniem przewodnika 
jest „[…] troska o ich bezpieczeństwo, w szczególności podczas wyjść wyma-
gających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu”8. 

                                                 
4 A. Dołowy, P. Gryszel, Przewodnictwo i pilotaŜ, w: Obsługa ruchu turystycznego, red. 

B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 139. 
5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU z 2014, poz. 196, art. 3.7a. 
6 M. Nowacki, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, w: PilotaŜ  

i przewodnictwo – nowe wyzwania, Materiały z II Forum PilotaŜu i Przewodnictwa, Proksenia, 
Kraków 2005, s. 77. 

7 A. Mikos von Rohrscheidt, Przewodnictwo miejskie w kontekście wyzwań współczesnej tury-
styki kulturowej, w: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotaŜu i przewodnictwie, 
red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków 2012, s. 58. 

8 Ustawa…, art. 20.2. 
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Reasumując, naleŜy podkreślić, Ŝe to, co turyści zobaczą w danym miejscu, 
czego się o nim nauczą, na ile dokładnie je poznają, ile lokalnych produktów 
kupią, na ile będą się czuć bezpieczni oraz jaki wizerunek destynacji pozostanie 
w ich pamięci, a tym samym – jakie będą szerzyć o niej informacje wśród ko-
lejnych potencjalnych turystów, zaleŜy w duŜej mierze od wiedzy, umiejętno-
ści, zaangaŜowania i postaw przewodnika. NiezaleŜność od tych zmiennych 
umoŜliwia natomiast skorzystanie z nowoczesnych rozwiązań informacyjno- 
-komunikacyjnych. 

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne a osoba tradycyjne-
go przewodnika 

We współczesnym świecie dokonuje się olbrzymi i dynamiczny postęp  
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ich zastosowanie 
w turystyce i wykorzystywanie przez podróŜnych takŜe staje się coraz po-
wszechniejsze. Dowodem na to jest choćby fakt, Ŝe ponad 300 000 biur podróŜy 
na całym świecie za pośrednictwem strony internetowej lub telefonu komórko-
wego dostarcza klientom informacji o ich wyjeździe turystycznym9. Takie roz-
wiązanie oferuje m.in. Sabre Holdings. Usługa Sabre Virtually There umoŜliwia 
przedsiębiorstwom turystycznym korzystającym z Sabre Connected udzielanie 
klientom spersonalizowanych informacji o trasie ich podróŜy w ponad 200 kra-
jach (w tym w 19 europejskich), informacji przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Turyści otrzymują takŜe m.in. rozkład lotów, informacje o przy-
dzielonych bramkach do odprawy, mapy i przewodniki po miejscach docelo-
wych i tranzytowych podróŜy (w tym o atrakcjach, noclegach, gastronomii), 
dane o pogodzie oraz przeliczniki walutowe. Na przenośnym komputerze, iPo-
dzie, smartfonie lub telefonie komórkowym obsługującym strony www, po-
dróŜny połączony z GPS moŜe zarówno przeczytać, jak i usłyszeć informacje 
o tym, gdzie jest i co właśnie ogląda10. 

W czasie podróŜy i pobytu w miejscu docelowym moŜna teŜ skorzystać 
z Google Street View (do zobrazowania trasy przejazdu11), Google Maps (po-
magających w znalezieniu środków komunikacji publicznej umoŜliwiających 
dojazd w dane miejsce12), Open Street Map (danych mapowych zbieranych 

                                                 
9 Aktualności, http://www.sabre.pl/aktualnosci.html?page=5 (25.03.2014). 
10 Sabre Virtually There nagrodzona w konkursie Business Travel Innovation, http://www.mar 

keting-news.pl/message.php?art=15168 (25.03.2014). 
11 http://rczview.com (25.03.2014). 
12 http://jakdojade.pl (25.03.2014). 
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przez społeczność Wikipedii13) czy TreeSpotu (systemu informacji miejskiej14) 
– dostępnych zarówno przez strony www, jak i aplikacje telefonów komórko-
wych. Nie do przeceniania są równieŜ witryny internetowe miejscowości, do 
których turysta planuje się udać, oraz przewodniki online, które w intuicyjny 
sposób informują go o miejscach wartych zobaczenia lub koniecznych do omi-
nięcia15. Wszystko to sprawia, Ŝe zamiast zabierać ze sobą drukowany prze-
wodnik czy korzystać z usług osoby przewodnika na miejscu, część podróŜnych 
ściąga turystyczne aplikacje niepozwalające im zgubić się podczas wyjazdu, 
a zarazem dające moŜliwość poznania miejsc, do których się udają lub przez 
które przejeŜdŜają. 

Coraz popularniejsze stają się ponadto proponowane przez centra histo-
ryczne czy miejsca turystyki kulturowej urządzenia typu guide. MoŜna na nich 
odtwarzać wcześniej zarejestrowane nagrania dotyczące wystawy, muzeum,  
a nawet całej trasy zwiedzania. Tego typu przewodniki oferują w Polsce niemal 
wszystkie miasta, wiele atrakcji turystycznych, a takŜe rejony górskie i szlaki 
turystyczne. MoŜna je m.in. wypoŜyczyć w punkcie informacji turystycznej 
jako kieszonkowe urządzenia mobilne (np. w Gdańsku16). Większość z nich 
uruchamia się automatycznie, gdy tylko turysta znajdzie się w pobliŜu danego 
miejsca. Kolejne punkty wyprawy oznaczone są na specjalnej mapie, która do-
łączona jest do kaŜdego wypoŜyczonego urządzenia. Zostały teŜ juŜ opracowa-
ne takie guidy, których turysta nie musi oddawać po zwiedzaniu. Tym samym 
stanowią one doskonałą pamiątkę, a dzięki nadrukom, które się na nich umiesz-
cza (logo firmy, zdjęcia, obrazy itp.), stają się jedynym w swoim rodzaju upo-
minkiem. MoŜna je teŜ wykorzystać jako gadŜety reklamowe innych firm lub 
jako prezentacje, np. dema zespołu muzycznego17. 

Mobilne przewodniki moŜna teŜ zakupić w internecie (np. po Krakowie18) 
lub bezpłatnie pobrać ze specjalnych stron www (np. po Poznaniu19). Po ścią-
gnięciu naleŜy je przenieść do odtwarzacza mp3, telefonu komórkowego lub 

                                                 
13 http://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100 (25.03.2014).  
14 http://krakow.treespot.pl (25.03.2014). 
15 R. Seweryn, Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Wyd. Uni-

wersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012, s. 122. 
16 Audioguide Gdańsk. Zwiedzaj tak, jak lubisz w sezonie 2013!, http://www.gdansk4u.pl/ 

audioguide (25.03.2014). 
17 Vox Tour Guide Systems® – komfort zwiedzania, http://www.tourguidesystem.pl/togo/togo-

coto.html (25.03.2014). 
18 O przewodniku, http://www.diyguide.pl/pl/o_przewodniku.html (24.03.2014). 
19 Audioprzeewodniki po Poznaniu, http://poznan.travel/pl/r/warto-zobaczyc/audioprzewodniki-

po-poznaniu (24.03.2014). 
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innego urządzenia odtwarzającego dźwięk (np. iPoda) i w ten sposób dysponuje 
się opisami obiektów, miejsc czy szlaków. Oferowane są teŜ przewodniki audio 
z satelitarnym wyzwalaniem nagrań. Urządzenia same rozpoznają, w którym 
miejscu znajduje się turysta, wyświetlają mapkę, a lektor opowiada o pobliskich 
obiektach, budowlach i muzeach. Są to informacje historyczne i architektonicz-
ne, interesujące szczegóły, legendy i nieznane powszechnie opowieści. Na wy-
świetlaczu moŜna obejrzeć niewidoczne z daleka detale danego obiektu czy 
zdjęcia i obrazy związane z oglądanym właśnie eksponatem. Otwarte przestrze-
nie moŜna zwiedzać pieszo albo udać się na przejaŜdŜkę bryczką, konno, rowe-
rem czy samochodem – inteligentny system (będący połączeniem m.in. nawiga-
cji satelitarnej, łączności bezprzewodowej oraz identyfikacji RFiD) sam dosto-
sowuje się do tempa poruszania się zwiedzającego oraz – juŜ po krótkim czasie 
– rozpoznaje zainteresowania turysty i poleca miejsca, które powinien on jesz-
cze zobaczyć20. 

Uwzględniając powyŜsze rozwiązania, pojawia się obawa, Ŝe rozwój nowo-
czesnych technologii wyeliminuje lub znacznie ograniczy korzystanie przez 
turystów z usług osoby klasycznego przewodnika. Zaletami tych pierwszych 
w porównaniu z tradycyjnymi usługami przewodnickimi są bowiem wspomnia-
na juŜ niezaleŜność, a takŜe komfort i swoboda, przejawiające się m.in. w moŜ-
liwości indywidualnego wyboru czasu, długości trasy, obiektów i prędkości 
zwiedzania. Podkreślenia wymaga teŜ duŜa atrakcyjność tego typu poznawania 
(równieŜ dla dzieci). MoŜe to być bowiem wycieczka nie tylko w przestrzeni, 
ale i czasie, niezapomniana przygoda (przez dramaturgię i scenariusz audycji), 
podczas której narratorem jest postać historyczna lub legendarna, a bohaterem 
sam zwiedzający. Nie sposób teŜ pominąć dostępności zwiedzania w takiej 
formie dla niepełnosprawnych. Dzięki specjalnej wersji audycji niewidomi 
„słyszą” bowiem muzeum, wystawę, a osoby z wadami słuchu mogą skorzystać 
ze specjalnych prezentacji z opisami. 

NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe zalety te odnoszą się tylko do dwóch zadań 
klasycznego przewodnika – oprowadzania turystów po obiektach, trasach, miej-
scowościach oraz udzielania im informacji. Nowoczesne technologie w mini-
malnym zakresie natomiast sprawują opiekę nad turystami w nowym miejscu 
pobytu. Za takową moŜna bowiem uznać praktycznie tylko dostępność nume-
rów alarmowych. Natomiast wyłącznie osoba przewodnika moŜe turyście za-
pewnić właściwe bezpieczeństwo, zareagować w warunkach zagroŜenia, zmie-

                                                 
20 http://www.movitech.pl/wizja.html (24.03.2014). 
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nić trasę w sytuacjach krytycznych, pełnić rolę tłumacza w razie potrzeby itd. 
Wszystko to skutkuje przypuszczeniem, Ŝe zawód przewodnika długo moŜe 
jeszcze nie zniknąć z oferty destynacji turystycznych, zwłaszcza jeśli będzie 
wykonywany w bardziej nowoczesnej niŜ dotychczas formie21. 

Korzystanie z usług przewodnickich przez gości odwiedzających Kraków 

Analizy zmian w zakresie korzystania z usług przewodnickich na początku 
XXI w. dokonano w oparciu o wybrane wyniki badań ruchu turystycznego 
w Krakowie przeprowadzonych w latach 2009–2013 na zlecenie Urzędu Miasta 
pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Badaniem ankietowym 
objęto wówczas odpowiednio: 3060, 3378, 3492, 3126 i 3501 odwiedzających 
miasto22. Na podstawie odpowiedzi respondentów moŜna stwierdzić, Ŝe postęp 
w nowoczesnych technologiach nie przyczynił się do istotnej zmiany w odsetku 
osób korzystających z usług przewodników w Krakowie – we wszystkich bada-
nych latach kształtował się on na poziomie około 30% (rys. 1). 

 
Rys. 1. Odsetek gości odwiedzających Kraków korzystających z usług przewodnickich w latach 
2009–2013 
Źródło: obliczenia własne. 

                                                 
21 A. Mikos von Rohrscheidt, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania mia-

sta, w: Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejski, red. A. Mikos 
von Rohrscheidt, Proksenia, Kraków 2011, s. 145–181. 

22 Szerzej na temat metodologii badań: K. Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, 
A. Wilkońska, L. Mazanek, Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 r., MOT, Kraków 2009, s. 6–7, 
K. Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, Ruch turystyczny w Krako-
wie w 2010 r., MOT, Kraków 2010, s. 4–5; K.  Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, A.  Wil-
końska, L.  Mazanek, Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 r., MOT, Kraków 2011, s. 5–6; 
K. Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, Ruch turystyczny w Krako-
wie w 2012 r., MOT, Kraków 2012, s. 6–7; K. Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, 
A. Wilkońska, L. Mazanek, Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 r., MOT, Kraków 2013, s. 5–6. 
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Zbadano jednocześnie, czy korzystanie z usług przewodnickich w Krakowie 
zaleŜy od cech demograficzno-społecznych respondentów. Zmienna Y (korzy-
stanie z usług przewodnickich) i zmienne Xi (płeć, wiek, wykształcenie, status 
zawodowy, sytuacja materialna, wielkość miejsca zamieszkania oraz rozróŜnie-
nie między gościem krajowym a zagranicznym) to w większości cechy jako-
ściowe wyraŜone w skali nominalnej, dlatego występowanie związku między 

nimi zbadano za pomocą statystyki χ2 Pearsona. Z uwagi na symetryczność 
tablic w przypadku X1 (płeć) oraz X7 (gość krajowy/zagraniczny), do obliczenia 
χ2 wykorzystano wzór z tzw. poprawką Yatesa23. Postawiono 7-krotnie dwie 
hipotezy badawcze: H0 – korzystanie z usług przewodnickich w Krakowie (Y) 
nie zaleŜy od danej zmiennej demograficzno-społecznej turysty (Xi) oraz H1 – 
jako hipotezę alternatywną. Przyjmując, zgodnie z powszechnie stosowanymi 
w ekonomii regułami statystycznymi, istotność na poziomie24 α=0,05, jeŜeli 
prawdopodobieństwo testowe p było mniejsze od 0,05, to naleŜało odrzucić 
hipotezę H0 i przyjąć H1. W przeciwnym razie nie było podstaw do falsyfikacji 
H0. 

Wysokość obliczonego prawdopodobieństwa testowego p pozwala wnio-
skować, Ŝe korzystanie z usług przewodnickich (Y) determinują niemal wszystkie 
analizowane zmienne demograficzno-społeczne odwiedzających (Xi) (tab. 1).  

Tabela 1 

Wysokość prawdopodobieństwa testowego p dla zaleŜności pomiędzy korzystaniem z usług 
przewodników w Krakowie a cechami demograficzno-społecznymi gości odwiedzających miasto 

w latach 2009–2013 (pogrubioną czcionką zaznaczono związki istotnie waŜne) 

Cecha demograficzno-społeczna (Xi) 
p 

2009 2010 2011 2012 2013 

Płeć (X1) 0,88386 0,83929 0,88966 0,82572 0,50715 

Wiek (X2) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Wykształcenie (X3) 0,00000 0,00206 0,00001 0,00000 0,00000 
Status zawodowy (X4) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Sytuacja materialna (X5) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00010 0,03400 
Wielkość miejsca zamieszkania (X6) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Turysta krajowy czy zagraniczny (X7) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Źródło: obliczenia własne.  

 

                                                 
23 P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii 

i statystyce nie tylko dla psychologów, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 426–427. 
24 A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 308. 
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Wyjątek stanowi tylko płeć (X1), która nie oddziałuje na to, czy turysta wy-
najmuje czy teŜ nie, osobę tradycyjnego przewodnika.  

Struktura demograficzno-społeczna turystów nabywających tradycyjne 
usługi przewodnickie w Krakowie 

Celem weryfikacji hipotezy głównej postawionej na wstępie niniejszej pra-
cy, tj. Ŝe struktura demograficzno-społeczna gości korzystających z usług prze-
wodnickich w Krakowie zmieniła się istotnie w latach 2009–2013 zastosowano 
test jednorodności χ225. Postawiono jednocześnie 6-krotnie dwie hipotezy ba-
dawcze: H0 – struktura turystów korzystających z usług krakowskich przewod-
ników była taka sama w całym badanym okresie oraz H1 – struktura róŜniła się 
w kolejnych latach. W sytuacji, gdy wynik prawdopodobieństwa testowego (p) 
był mniejszy od α=0,05, naleŜało odrzucić hipotezę H0 i przyjąć alternatywną. 
W przeciwnym wypadku nie było podstaw do falsyfikacji H0. Dla określenia 
siły wpływu czasu na zmiany w strukturze demograficzno-społecznej turystów 
korzystających z usług przewodnickich w Krakowie wykorzystano natomiast 
współczynnik V Cramera26. Wyniki obliczeń zaprezentowano w tabeli 2.  

Tabela 2 

Wysokość prawdopodobieństwa testowego (p) i wartość współczynnika V Cramera, wykorzysta-
nych celem zbadania róŜnic w strukturze demograficzno-społecznej turystów korzystających  
z usług przewodnickich w Krakowie w latach 2009–2013 (pogrubioną czcionką zaznaczono 

róŜnice istotnie waŜne) 

Cecha demograficzno-społeczna (Xi) p V Cramera 
Wiek (X2) 0,0024 0,0957181 
Wykształcenie (X3) 0,0000 0,1381132 
Status zawodowy (X4) 0,0034 0,1044102 
Sytuacja materialna (X5) 0,0000 0,1744809 
Wielkość miejsca zamieszkania (X6) 0,0000 0,1015565 
Turysta krajowy czy zagraniczny (X7) 0,0000 0,1337270 

Źródło: obliczenia własne.  

Pozwalają one stwierdzić, Ŝe w badanym latach zmieniła się struktura tury-
stów korzystających z usług przewodnickich w Krakowie pod względem 
wszystkich analizowanych cech. Największe związki z czasem zaobserwowano 
w przypadku sytuacji materialnej, choć relatywnie duŜe odnosiły się teŜ do wy-
kształcenia i narodowości odwiedzających. Najmniejsza ewolucja dotyczyła 

                                                 
25 Ibidem, s. 767–770. 
26 A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka stosowana, PWE, Warszawa 1996, s. 222. 
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natomiast struktury wiekowej turystów, choć wydawać by się mogło, Ŝe to wła-
śnie ta cecha odgrywa rolę dominującą. 

Biorąc pod uwagę sytuację materialną, naleŜy stwierdzić, Ŝe z usług prze-
wodnickich w coraz większym stopniu korzystają osoby o dobrym statusie ma-
terialnym (w Krakowie w latach 2009–2013 wzrost o 5 pkt procentowych27), 
natomiast ograniczeniu ulega udział deklarujących bardzo dobre moŜliwości 
finansowe (o 7 p.p.). MoŜna domniemywać, Ŝe tych ostatnich bardziej stać na 
korzystanie z nowoczesnych technologii, stąd zastępują tradycyjnego przewod-
nika mobilnymi formami zdobywania informacji o miejscu docelowym podró-
Ŝy. 

Jeśli chodzi o wykształcenie, to naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w grupie korzystają-
cych z usług przewodnickich zmniejsza się udział osób po studiach (w Krako-
wie w latach 2009–2013 spadek o 8 p.p.), podczas gdy rośnie frakcja gości legi-
tymujących się ukończoną szkołą średnią (o 7 p.p.). MoŜna zatem wnioskować, 
Ŝe turyści z wyŜszym wykształceniem lepiej orientują się w moŜliwościach 
wykorzystania nowoczesnych technologii do pozyskiwania wiedzy o destynacji. 

Przeprowadzone analizy pozwalają teŜ stwierdzić, Ŝe z usług przewodnic-
kich coraz rzadziej korzystają goście krajowi (w Krakowie w latach 2009–2013 
spadek udziału tego rodzaju turystów o 17 p.p.), a coraz częściej zagraniczni. 
NaleŜy przypuszczać, Ŝe odwiedzający krajowi są lepiej zorientowani w do-
stępności mobilnej informacji o obszarze recepcji turystycznej na terenie wła-
snego państwa niŜ goście z zagranicy. 

Uwzględniając status zawodowy, trzeba odnotować, Ŝe wśród turystów ko-
rzystających z usług przewodnickich nieznacznie zmniejsza się udział uczniów 
i studentów (w Krakowie w latach 2009–2013 w sumie spadek o 3 p.p.), 
a zwiększa odsetek emerytów (o 5%). Sytuacja taka wydaje się oczywista, bio-
rąc pod uwagę powszechnie obserwowalną obawę i jednocześnie niechęć osób 
starszych do nowoczesnych narzędzi komunikacyjno-informacyjnych. 

Rozpatrując wielkość miejsca zamieszkania turystów, naleŜy uwypuklić, Ŝe 
w grupie korzystających z usług przewodnickich zmniejsza się udział osób po-
chodzących z duŜych aglomeracji (w Krakowie w latach 2009–2013 o 14 p.p.), 
a rośnie odsetek gości z terenów wiejskich (o 4 p.p.) i małych miast (o 11 p.p.). 
Nasuwa się zatem wniosek, zresztą całkowicie oczywisty, Ŝe mieszkańcy aglo-
meracji mają łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii, a tym samym 
szybciej je akceptują. 

                                                 
27 Punkt procentowy w dalszej części artykułu jest oznaczony skrótem p.p. 
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Analizując strukturę wiekową korzystających z usług przewodnickich nale-
Ŝy zauwaŜyć, Ŝe wśród tego typu turystów zmniejsza się udział młodzieŜy  
(w Krakowie w latach 2009–2013 spadek o 6 p.p.), a rośnie frakcja osób powy-
Ŝej 55 roku Ŝycia. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy jest analogiczne jak  
w przypadku statusu zawodowego – młodzi ludzie chętniej niŜ starsi korzystają 
z wszelkich nowinek technicznych, takŜe przy poznawaniu miejsca docelowego 
podróŜy. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy pokazują, Ŝe rozwój nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych nie wpłynął jeszcze w sposób istotny na rozmia-
ry popytu na usługi tradycyjnego przewodnika (w jednym z najbardziej popu-
larnych turystycznie europejskich miast – Krakowie – nadal korzysta z nich ok. 
1/3 odwiedzających). NaleŜy jednak mieć na względzie, Ŝe sytuacja taka nie 
będzie trwała zbyt długo. Jak wynika bowiem z badań, w grupie korzystających 
z osoby tradycyjnego przewodnika sukcesywnie zmniejsza się udział jednostek 
z wyŜszym wykształceniem, legitymujących się bardzo dobrym statusem mate-
rialnym, a w związku z rozwojem cywilizacyjnym naleŜy zakładać, Ŝe turystów 
o takich cechach demograficznych będzie coraz więcej. Uwzględniając takŜe 
postępujący proces urbanizacji i metropolizacji, trzeba spodziewać się coraz 
większej liczby turystów z duŜych miast, turystów, którzy coraz częściej wybie-
rają nowoczesne formy zwiedzania. Wprawdzie powszechnym trendem jest 
równieŜ wzrost frakcji osób starszych uczestniczących w ruchu turystycznym,  
a tacy turyści nadal preferują usługi klasycznego przewodnika, ale przecieŜ  
w niedalekiej perspektywie seniorzy teŜ będą wywodzić się juŜ z pokolenia, 
które w swoim Ŝyciu i pracy korzystało z komputera i internetu, zatem ich oba-
wa w stosunku do nowinek technicznych będzie zdecydowanie mniejsza. 
Wszystko to pozwala wnioskować, Ŝe w przyszłości zawód przewodnika, mimo 
dodatkowych funkcji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa, które obecnie sta-
wiają go wyŜej nad mobilnymi rozwiązaniami, wprawdzie nie zaniknie, ale 
będzie odgrywał coraz mniejszą rolę w zaspokajaniu potrzeb uczestników ruchu 
turystycznego. 
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USING THE GUIDE SERVICES IN THE TIME OF HIGH  
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF KRAKOW  

 
Summary 

 
Because of the high information-communication technologies development, an uncertainty to 

the future of guide services is increasing. Having laptop computers, tablets, smartphones and 
mobile phones, and by that access to, inter alia, spatial information systems, mobile guides and 
audioguides, the tourists less and less often use the services of a classical person guide. An empir-
ical verification of this thesis is a purpose of the paper. Using the data coming from the research 
on tourist traffic in Krakow, a demand for guide services in the city in 2009–2013 was analysed. 
Since it is possible to state a hypothesis that in the recent time not so much a quantity but rather  
a demographic-social structure of tourists using the traditional person guide is changing, this 
aspect of the issue was also examined. Test results of the chi-square test of homogeneity and 
Cramer’s V coefficient value have revealed that, in analysed years, the smallest evolution con-
cerned, contrary to assumptions, the age structure of customers of guide services in Krakow, and 
biggest – the structure according to financial situation. 

Keywords: tourist, guide services, high information-communication technologies (ICT), demo-
graphic-social features 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 824       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 35       2014 
 
 
 
 
URSZULA SZULCZYŃSKA1  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
 
 
 

STRATEGIE KONKURENCYJNE  
WYśSZYCH UCZELNI W POLSCE 

 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie strategii konkurowania wyŜszych uczelni w Polsce. 
W pierwszej części pracy przeanalizowano czynniki wymuszające na tych podmiotach opracowa-
nie i stosowanie kompleksowych strategii konkurowania. Część druga poświęcona została anali-
zie czynników kształtujących decyzje kandydatów na studia w zakresie ich statusu studenta oraz 
przedstawieniu wyników obserwacji autorki dotyczących sposobów, w jakich uczelnie wyŜsze 
starają się konkurować w odpowiedzi na oczekiwania studiujących.  

Słowa kluczowe: strategie, konkurencja, wyŜsze uczelnie 

Wprowadzenie  

Funkcjonowanie uczelni wyŜszych, działających zwykle jako organizacje 
niedochodowe, rzadko opiera się na realizacji zasady samofinansowania, a wy-
pracowanie nadwyŜki przychodów nad kosztami nie jest ich podstawowym 
celem2. Jednak rzeczywistość, w której działają, zmusza je do stosowania na-
rzędzi podobnych do tych, które wykorzystują przedsiębiorstwa3. Zmusza je 
takŜe do tworzenia i realizacji określonych strategii konkurowania4. Dlatego teŜ 

                                                 
1 uszul@amu.edu.pl. 
2 A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 

s. 17. 
3 B. Iwankiewicz-Rak, Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w 

warunkach polskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 57 i nast.; A. Limański, 
I. Drabik, Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa 2007, s. 56–65. 

4 A.R. Andreasen, Nonprofits: check your attention to customers, „Harvard Business Review” 
1982, Vol. 60, No. 3, s. 105–110; S.N. Espy, Handbook of strategic planning for nonprofit orga-
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autorka niniejszego opracowania postanowiła przeprowadzić ich analizę. Temu 
celowi podporządkowano układ pracy. Najpierw przeanalizowano warunki, 
które skłaniają polskie uczelnie wyŜsze do opracowania i stosowania komplek-
sowych strategii konkurowania. Następnie skupiono się na przedstawieniu spo-
sobów, w jakich starają się one konkurować w odpowiedzi na wymagania stu-
diujących.  

Determinanty otoczenia konkurencyjnego wyŜszych uczelni 

Rozwój globalizacji oraz tendencja powrotu do gospodarki wolnorynkowej 
wywołały zmiany w warunkach funkcjonowania wyŜszych uczelni. Trendy te 
doprowadziły do wzrostu wpływu sił rynkowych na działanie placówek oferu-
jących kształcenie na poziomie wyŜszym. MoŜna do nich zaliczyć dywersyfika-
cję zasobów i rosnący wpływ opłat za naukę w funkcjonowaniu uczelni pu-
blicznych, wzrost udziału instytucji prywatnych oraz dyfuzję praktyk stosowa-
nych w świecie biznesu do sektora usług edukacyjnych.  

Zwiększyła się rola wskaźników efektywności finansowej w ocenianiu ja-
kości zarządzania instytucją tego typu5. Dodatkowo wzrósł zakres samodzielno-
ści uczelni w kształtowaniu programów studiów. Zaś rozwój technologii komu-
nikacyjnej umoŜliwił zwi ększenie zakresu nauki na odległość lub bez bezpo-
średniego udziału nauczyciela, a więc takich form nauczania jak e-learning, 
b-learning, distance learning lub active learning.  

Powoduje to, Ŝe uczelnie wyŜsze, zamiast pozostać instytucjami oferujący-
mi w swej warstwie edukacyjnej kształcenie w ramach zaakceptowanych cen-
tralnie, ujednoliconych kierunków studiów, mają moŜliwość stania się instytu-
cjami proponującymi edukację w ramach programów autorskich, opierając się 
na nowoczesnych technologiach informacyjnych i tym samym uzyskiwania 
środków finansowych nie tylko z dotacji z budŜetu państwa i opłat za czesne, 
lecz takŜe – w perspektywie – z opłat licencyjnych za udostępnienie przygoto-

                                                                                                                        
nizations, Praeger Publishers, New York–Westport–Connecticut–London 1986, s. 57 i nast.; 
A.J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, Wyd. CODN, Warszawa 2003, s. 100 i nast.; 
I. Unterman, R.H. Davis, The strategy gap in not-for-profits, „Harvard Business Review” 1982, 
Vol. 60, No. 3, s. 30–40; K. Gőrőz, Higher education and international student mobility in the 
global knowledge economy, State University of New York Press, Albany 2011, s. 96; 
D.N. Chorafas, Education and employment in the European Union, Gower, Burlington 2011, 
s. 73. 

5 K. Gőrőz, Higher education …, s. 70. 
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wanych przez siebie kursów i innych produktów związanych z nowym trybem 
nauczania, a takŜe za pomoc udzielaną studentom6. 

Wymaga to jednak znaczących zmian nie tylko w sferze programowej, ale 
takŜe wielu zmian organizacyjnych, wynikających choćby z konieczności przy-
gotowania i obsługi systemu informatycznego wspierającego te zmiany7. Za 
dodatkowy efekt naleŜy uznać swoisty outsourcing róŜnych pomocniczych 
funkcji. MoŜna do nich zaliczyć przygotowanie i obsługę systemu informacji 
dla studentów, usługi biblioteczne, obsługę studentów i studiów (polegającą, np. 
na przygotowaniu i eksploatacji systemu rezerwacji sal i zapisów na egzaminy), 
przygotowanie treści kursów oraz dostarczanie studentom wszystkich materia-
łów związanych z ich statusem studenta8. 

Wymienione zmiany zostały uwarunkowane nie tylko postępem w dziedzi-
nie technologii komunikacyjnej, ale takŜe efektem intensyfikacji konkurencji 
i w części takŜe zmianami zakresu, w jakim państwo pragnie finansować dzia-
łalność szkół wyŜszych. Instytucje edukacyjne rywalizują m.in. o studentów, 
fundusze na badania, pozyskanie utalentowanych sportowców, fundusze od 
sponsorów – ich wielkość często uzaleŜniona jest od liczby słuchaczy – 
i wreszcie o prestiŜ. Uczelnie mogą konkurować takŜe o najlepszych pracowni-
ków, zapewniając im konkurencyjne warunki płacy i pracy. Dzieje się tak jed-
nak głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z kolei płace pracowników 
uczelni publicznych w Europie regulowane są centralnie w ramach tzw. wide-
łek9. 

WyŜsza uczelnia nie tylko musi konkurować z krajowymi placówkami ofe-
rującymi wykształcenie wyŜsze, ale takŜe z uczelniami zagranicznymi, działają-
cymi w krajach o rozwiniętych systemach wspierania studiów studentów zagra-
nicznych10. Powoduje to drenaŜ przez te placówki krajowych rynków edukacyj-

                                                 
6 F. Newman, J. Scurry, Higher education in the digital rapids, RI: Futures Project, Providence 

2001, s. 1–11. 
7 P. Buckley, J. Garvey, F. McGrath, A case study on using prediction markets as a rich envi-

ronment for active learning, „Computers & Education” 2010, Vol. 56, s. 418–428; J. Rouet, 
M. Puustinen, Introduction to „learning with ICT: new perspectives on help seeking and infor-
mation searching”, „Computers & Education” 2009, Vol. 53 (4), http://cerca.labo.univ-
poitiers.fr/IMG/pdf_CE09-RouetColl.pdf; A. Stella, A Gnanam, Quality assurance in distance 
education:the challenges to be addressed, „Higher Education” 2004, No 47, s. 143–160; 
M. Zastrocky, R. Yanosky, M. Harris, E-learning in higher education: a quiet revolution, Gartner 
2004, June 9, http://www.gartner.com/ DisplayDocument? doc_cd= 121312 2004.. 

8 K. Gőrőz, Higher education.., s. 110. 
9 F. Newman, L. Couturier, The new competitive arena: market forces invade the academy, RI: 

Futures Project, Providence 2001, s. 1–16. 
10 K. Gőrőz, Higher education…, s. 99. 
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nych. Dodatkowo intensyfikację konkurencji zwiększa niekorzystne dla uczelni 
zjawisko niŜu demograficznego oraz wyczerpujący się popyt na wyŜsze wy-
kształcenie wśród osób starszych, które z róŜnych powodów nie podjęły stu-
diów po zakończeniu nauki w szkołach średnich. 

Zmusiło to rodzime placówki edukacyjne do formułowania i wdraŜania ta-
kiej strategii działania, która by w świetle przedstawionych zmian w otoczeniu 
zapewniła im nie tylko rozwój, ale przede wszystkim przetrwanie. Jest to o tyle 
trudne, Ŝe ich działalność w znacznie większym stopniu niŜ w USA jest podda-
na państwowym regulacjom, np. konieczności spełnienia formalnych standar-
dów akredytacyjnych, ujednolicających programy nauczania. 

Strategie konkurencyjne wyŜszych uczelni 

Oprócz kompleksowego planowania strategicznego, w literaturze przedmio-
tu podkreśla się konieczność opracowania i wdraŜania spójnej strategii zdoby-
wania i utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej lub wypełniania luki 
konkurencyjnej. W publikacjach biznesowych wymienia się przewagę uzyskaną 
w wyniku róŜnicowania (wyróŜniania) produktów, m.in. dzięki efektywnemu 
wprowadzaniu nowych produktów, a takŜe przewagę kosztową – obie zdobyte 
na masowym rynku oraz przewagę osiągniętą w oparciu o obsługę rynku 
o mniejszym zasięgu (w segmencie lub niszy), wynikającą z róŜnicowania pro-
duktu lub z niskich kosztów funkcjonowania11. 

Wybór strategii opartej na róŜnicowaniu oferty prowadzi zwykle do wyŜ-
szych kosztów działania, ale umoŜliwia teŜ sprzedaŜ produktu po relatywnie 
wysokiej cenie. Z kolei zdobywanie przewagi opartej na kosztach często oku-
pione jest redukcją jakości produktów. Obie strategie, niezaleŜnie czy realizo-
wane na masowym, czy wąskim rynku, znajdują rację bytu. Wynika to z róŜno-
rodności preferencji konsumentów oraz z róŜnej wagi, jaką przykładają oni do 
kosztu, który muszą ponieść na pozyskanie i eksploatację produktu w stosunku 
do preferowanej przez nich jego jakości. W teorii marketingu zakłada się, Ŝe 
podejmując decyzje nabywcze, konsument stara się maksymalizować stosunek 
korzyści, jakie uzyskuje z konsumpcji produktu (funkcjonalnych, emocjonal-
nych i ekonomicznych), do łącznego kosztu, który musi ponieść w związku  
z zakupem i konsumpcją/posiadaniem produktu (zarówno w postaci wydatków 
pienięŜnych, jak równieŜ kosztów niewydatkowych, np. czasu, energii, kosztów 

                                                 
11 Tę ostatnią strategię M. Porter nazywa strategią koncentracji. Por. M.E. Porter, Strategia 

konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 50–56. 
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zaangaŜowania psychicznego)12. Podejmując decyzje o wyborze produktu  
i sprzedawcy, bierze on pod uwagę łączne korzyści i koszty oraz porównuje je  
z korzyściami i kosztami, które wiązałyby się z wyborem innych produktów lub 
produktów tych samych, lecz oferowanych mu przez innych sprzedawców. 

Obserwacja rynku edukacyjnego skłania do postawienia tezy, Ŝe wymienio-
nymi strategiami posługują się takŜe placówki oferujące uzyskanie wykształce-
nia na poziomie wyŜszym. Część placówek realizuje strategię opartą na róŜni-
cowaniu (wyróŜnieniu) oferty. Dbają one przede wszystkim o podnoszenie ja-
kości świadczonych w nich usług, pragnąc sobie wyrobić renomę, która, po-
dobnie jak w przypadku nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych, jest brana 
pod uwagę przy wyborze ich dostawcy. Oprócz oferowania wykształcenia na 
wysokim poziomie, proponują one studentom rozwój i realizację w róŜnych 
dziedzinach. Przykładowo, bardziej ambitnym studentom proponuje się uczest-
nictwo w pracach kół naukowych, oferuje moŜliwość rozwoju predyspozycji 
sportowych, rozwój talentu i zaspokojenie potrzeb w zakresie aktywności kultu-
ralnej, czy wreszcie moŜliwość realizowania się na polu działalności społecznej. 
Studenci o ambicjach politycznych mogą angaŜować się w działania organizacji 
politycznych lub starać się o wybór do komórek samorządu studenckiego, 
a więc do komórek mających wpływ na funkcjonowanie uczelni. Jednocześnie 
uczelnie dbają o to, by ułatwić studiowanie, wprowadzając takie rozwiązania 
infrastrukturalne i organizacyjne, które są dogodne dla studentów. Do rozwią-
zań pierwszego typu moŜna zaliczyć rozwijanie infrastruktury umoŜliwiającej 
bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do internetu w budynkach uczelni 
oraz domach studenckich. Do udogodnień drugiego typu naleŜy np. wydłuŜenie 
dni i godzin pracy dziekanatów, tak by studenci mogli załatwić w nich swoje 
sprawy w dogodnym dla nich terminie, lub wprowadzenie częściowej obsługi 
elektronicznej, co eliminuje koszty wydatkowe i alternatywne w postaci moŜli-
wości wykorzystania bardziej racjonalnie czasu zaoszczędzonego na dotarcie do 
siedziby uczelni oraz wyczekiwanie w kolejce przed dziekanatem. 

Przedstawione wyŜej działania są źródłem ocen korzyści ze studiowania  
w danej uczelni dokonywanych przez potencjalnych studentów, a co za tym 
idzie – brane są pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze, w której 
uczelni studiować. Oprócz tego kandydat na studenta musi zdecydować o na-
stępujących kwestiach: 

                                                 
12 Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 60. 
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1. Czy w ogóle studiować? Alternatywą dla odpowiedzi twierdzącej jest pod-
jęcie pracy zarobkowej. Pozytywna odpowiedź na to pytanie wynika z chęci 
uzyskania przez potencjalnego kandydata wykształcenia na poziomie wyŜ-
szym, co jest wartością autoteliczną. Ponadto absolwenci szkół średnich 
podejmują decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole wyŜszej, chcąc w przy-
szłości uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy. Pracodawcy preferują bo-
wiem zatrudnianie osób posiadających dyplom uczelni wyŜszej. Niektórzy  
z kolei, zwłaszcza podczas rekrutacji pracowników do pracy dorywczej lub 
krótkoterminowej, preferują osoby posiadające status studenta.  

2. Kierunek/specjalizacja studiów – ta decyzja jest często podejmowana jako 
pierwsza. Przyszły zawód kandydat na studenta moŜe bowiem wybrać jesz-
cze w dzieciństwie czy we wczesnej młodości. Decyzja w tej sprawie jest 
efektem uwzględnienia powstałych wtedy marzeń i upodobań oraz rozwija-
nia w oparciu o tę decyzję umiejętności i nastawienia psychicznego.  
W przypadku innych osób wybór zawodu i związanego z nim kierunku stu-
diów jest efektem kalkulacji przyszłych dochodów, które potencjalnie moŜ-
na osiągnąć, pracując w danym zawodzie. Powoduje to, Ŝe stosunkowo du-
Ŝo osób ubiega się o rozpoczęcie studiów w zawodzie lekarza czy prawnika. 
Inni kandydaci na studia z kolei wybierają kierunek studiów na podstawie 
swego wyobraŜenia o atrakcyjności przyszłego zawodu. Stąd prawdopo-
dobnie wynikała w przeszłości duŜa liczba kandydatów do rozpoczęcia stu-
diów na kierunku „turystyka i rekreacja”. Decyzje w kwestii wyboru zawo-
du i spójnego z tym kierunku studiów przez niektórych kandydatów na stu-
dentów podejmowane są w sposób przypadkowy, dopiero pod koniec lub po 
zakończeniu nauki w szkole średniej. W tym przypadku decyzja o kierunku 
studiów moŜe być poprzedzona decyzją, gdzie studiować. 

3. Tryb studiowania – decyzja w tym zakresie dotyczy wyboru, czy studiować 
w trybie stacjonarnym, czy w niestacjonarnym. Ma ona przede wszystkim 
wpływ na to, czy w przypadku uczelni publicznych studiujący będzie mu-
siał opłacać czesne, czy nie. Studiowanie w trybie niestacjonarnym będzie 
skutkowało koniecznością opłacania czesnego, niezaleŜnie od tego, w jakiej 
uczelni podjęło się studia. Z kolei w przypadku uczelni publicznych w try-
bie stacjonarnym polski student nie płaci czesnego. Wybór tej formy stu-
diowania obliguje słuchacza do uczestnictwa w określonej liczbie zajęć 
obowiązkowych, których jest zwykle więcej niŜ w przypadku studiowania 
w trybie niestacjonarnym. Zwykle liczba godzin, podczas których realizo-
wane są poszczególne przedmioty, jest większa niŜ w przypadku niestacjo-
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narnego trybu studiowania. W tym przypadku osobom, które podjęły regu-
larną pracę zarobkową trudno jest sprostać wymaganiom wynikających  
z tego trybu studiowania. 
Wychodząc naprzeciw preferencjom osób podejmujących i kontynuujących 

naukę na poziomie wyŜszym, uczelnie starają się badać rynek i tworzyć ofertę 
spójną z jego oczekiwaniami. Dodatkowo wśród osób studiujących prowadzi 
się badania poziomu zadowolenia ze studiów. Są one odpowiednikiem badań 
rynkowych i marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. 

Szkoły opierające swoją strategię konkurowania na wysokiej jakości świad-
czeń zwykle ponoszą relatywnie wysokie koszty funkcjonowania. Skutkuje to 
często wysokimi kosztami, które musi ponieść student. Dotyczy to zarówno 
wysokich opłat za podjęcie i kontynuację studiów, jak teŜ wysokiego kosztu 
alternatywnego, mierzonego wysiłkiem koniecznym do zaliczenia poszczegól-
nych przedmiotów i zakończenia kolejnych lat nauki. W krajach, w których 
jakość dyplomu uczelni wyŜszej poddana jest ewaluacji rynkowej, studenci 
decydują się na wybór renomowanych uczelni. Liczą bowiem na to, Ŝe w przy-
szłości posiadanie ich dyplomów pozwoli im podjąć pracę dobrze opłacaną, na 
odpowiednio eksponowanych stanowiskach. 

Inni studenci ambicji takich nie mają. Dla nich istotne jest zdobycie dyplo-
mu wyŜszej uczelni. Dla takich studentów racjonalny będzie wybór tych uczel-
ni/kierunków studiów, które zamierzony cel pozwolą im zrealizować stosunko-
wo niskim kosztem. Chodzi tu zarówno o koszt wynikający z konieczności po-
niesienia określonych wydatków pienięŜnych, jak równieŜ wysiłku, który nale-
Ŝy włoŜyć w uzyskanie dyplomu. Do takich studentów trafiają oferty tych szkół, 
które starają się apelować do ekonomicznych motywów wyborów. Podejmują 
one działania ograniczające łączny koszt studiowania. To z kolei często prowa-
dzi do uszczerbku na jakości lub zakresie oferowanych moŜliwości. NiŜszy 
koszt studiowania dla studenta wiąŜe się bowiem często z wykorzystaniem róŜ-
nych sposobów obniŜenia kosztów funkcjonowania uczelni. 

Jednym ze sposobów ograniczania kosztów studiujących jest wyznaczenie 
relatywnie niskich opłat (czesnego). Przejawem działań ograniczających koszty 
studiowania jest tworzenie filii czy oddziałów zamiejscowych uniwersytetów. 
Ogranicza to koszty wydatkowe i niewydatkowe dojazdu do siedziby uczelni 
oraz zakwaterowania studentów i eliminuje uciąŜliwość studiowania. MoŜe 
jednak skutkować spadkiem jakości kształcenia. O ile bowiem korzystanie  
z takiej formuły studiowania jest dobre dla słuchaczy, sprawność intelektualna  
i wydolność fizyczna wykładowcy dojeŜdŜającego do budynku, w którym od-



Urszula Szulczyńska 82 

bywają się zajęcia, moŜe ulec ograniczeniu, co skutkuje obniŜeniem ich jakości. 
Ponadto, dąŜąc do zwiększenia efektywności takiego rozwiązania, zwykle zaję-
cia z danego przedmiotu prowadzi się w postaci wielogodzinnych bloków, co 
obniŜa jakość tych zajęć lub ogranicza zakres przekazywanych treści. Zakres 
materiału zrealizowanego podczas zajęć prowadzonych w bloku obejmującym 
wiele godzin lekcyjnych jest bowiem znacznie mniejszy, nie tylko z powodu 
spadku wydolności prowadzącego, lecz przede wszystkim w wyniku znacznego 
ograniczenia percepcji słuchaczy. 

Innymi sposobami ograniczania kosztów funkcjonowania uczelni nieko-
rzystnie wpływającymi na jakość usług edukacyjnych jest łączenie grup, podno-
szenie lub bardziej rygorystyczne przestrzeganie minimalnej liczby osób 
w grupie bez stosowania ograniczenia z góry, likwidacja konwersatoriów, pod-
noszenie pensum nauczycieli. Do sposobów ograniczania kosztów studenta 
naleŜy zaś przede wszystkim obniŜenie wymagań. Jest ono wymuszone nieko-
rzystnymi tendencjami w zakresie kształtowania się popytu na usługi edukacyj-
ne. Wysokie wymagania powodują, Ŝe duŜy odsetek studiujących nie zalicza 
przedmiotów, co wywołuje znaczny spadek liczby studentów na kolejnych la-
tach/etapach nauki. Wywołuje to nie tylko spadek wielkości funduszy trafiają-
cych do placówek edukacyjnych, ale powoduje groźbę likwidacji kierunku 
(zwłaszcza na kierunkach mało liczebnych) i związane z tym wymówki od 
przełoŜonego danego nauczyciela akademickiego oraz niechęć ze strony współ-
pracowników. Dodatkowo moŜe wystąpić spadek popularności wymagającego 
nauczyciela wśród studentów i brak zainteresowania przedmiotami do wyboru, 
które on prowadzi. W ten sposób rodzi się spirala ograniczenia wymagań, która 
znajduje odzwierciedlenie w spadku nie tylko jakości kształcenia, ale i jakości 
absolwenta kończącego studia na uczelni stosującej podobne praktyki. 

Podsumowanie 

Przedstawione w artykule rozwaŜania uprawniają do stwierdzenia, Ŝe szko-
ły wyŜsze w Polsce będą musiały stawić czoło nowym wyzwaniom rynku. 
Część z nich będzie prowadzić do wzrostu jakości i róŜnorodności oferowanych 
usług edukacyjnych. Część zaś będzie skutkować jej spadkiem. NaleŜałoby 
podjąć badania dotyczące uwarunkowań, w których tendencje pozytywne prze-
waŜyłyby nad tendencjami negatywnymi. Bowiem dopiero wtedy polska go-
spodarka ma szansę stać się bardziej konkurencyjna wobec innych gospodarek 
opartych na wiedzy. Jednym z głównych jej źródeł jest bowiem edukacja, 
zwłaszcza edukacja prowadzona na najwyŜszym poziomie. 
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Streszczenie 

Zachodzące zmiany na rynku globalnym, nacisk na komercjalizację wyników B+R – wzma-
gają konkurencyjność i wymuszają wdraŜanie marketingowego sposobu kierowania działalnością 
równieŜ jednostek B+R, które są traktowane jako swoiste przedsiębiorstwa, oferujące na zasadach 
komercyjnych wyniki zrealizowanych badań naukowych. Specyfika podejmowanej aktywności 
w tym obszarze wymusza szczególne zdefiniowanie modeli marketingowych dedykowanych 
instytucjom naukowym i badawczym. Celem artykułu jest analiza podstaw metodologicznych 
i kierunków budowania takich modeli, a takŜe przedstawienie przykładów ich praktycznego 
zastosowania w zaleŜności od trzech kluczowych atrybutów: rodzaju i charakteru wyników prac 
B+R oraz wskazanego mechanizmu komercjalizacji. Zastosowano metody krytycznej analizy 
literatury i podejście dedukcyjne. W wyniku tego zaproponowano pięć modeli hybrydowych 
(marketingowo-biznesowych): model innowacji, model niszowy, model poddostawczy, model 
kompleksowy i model rynkowy, przeznaczonych do wspomagania procesu dyfuzji innowacji do 
praktyki gospodarczej. 

Słowa kluczowe: marketing instytucji badawczych i naukowych, modele marketingowe, komer-
cjalizacja 

Wprowadzenie 

Jednym z głównych stymulatorów innowacyjnej gospodarki jest działalność 
badawcza i naukowa. Marketing tego rodzaju działalności powinien być odpo-
wiedzią na niedoskonałości występujące w procesie transformacji wyników 
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badań naukowych do zastosowań praktycznych, czyli ich komercjalizacji. Mar-
keting instytucji badawczych i naukowych jest procesem polegającym na two-
rzeniu, oferowaniu nowych rozwiązań badawczych do zastosowań praktycz-
nych oraz ich wdraŜaniu w celu zaspokojenia potrzeb ludzi i instytucji, co pro-
wadzi do wzrostu konkurencyjności firm, a w efekcie do poprawy poziomu 
Ŝycia3. Brak działań marketingowych ze strony instytucji badawczych i nauko-
wych jest podawany jako jedna z czterech głównych przyczyn ich słabej współ-
pracy z rynkiem4. 

Celem artykułu jest analiza podstaw metodologicznych i kierunków budo-
wania modeli marketingowo-biznesowych dla instytucji badawczych i nauko-
wych, jak równieŜ podanie przykładów ich praktycznego zastosowania w za-
leŜności od rodzaju i charakteru wyników prac B+R oraz wskazanego mechani-
zmu komercjalizacji. Zastosowano metody krytycznej analizy literatury i podej-
ście dedukcyjne. 

Aktualny stan wiedzy w obszarze marketingu instytucji badawczych i na-
ukowych 

Na rangę poruszanej problematyki wskazuje dość znaczna liczba opraco-
wań naukowych i poradników ukazujących się w ostatnim czasie. Publikacje te 
pochodzą z konferencji5, są publikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa WyŜszego6, jednostki administracji publicznej7, uczelnie8 oraz niezaleŜne 
instytucje i fundacje9. 

We współczesnej gospodarce marketing powinien stawać się integratorem 
podmiotów na rynku. Celem działań marketingowych w omawianym kontek-
ście powinna być intensyfikacja tworzenia produktów innowacyjnych, moŜli-
                                                 

3 L. Białoń, D. Janczewska, Marketing innowacji, w: ToŜsamość i wizerunek marketingu, red. 
R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009, s. 206. 

4 Marketing badań naukowych, Essor Europe/KBN, Warszawa 2011. 
5 Marketing instytucji naukowych i badawczych, praca zbiorowa, Prace Instytutu Lotnictwa  

nr 222, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012. 
6 I. Iłowiecka-Tańska, Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk, MNiSW, Warszawa 

2007. 
7 Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców, red. 

S. Łobejko, A. Sosnowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 
2013. 

8 Komercjalizacja wyników badań – krok po kroku, red. D. Markiewicz, Centrum Transferu 
Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków 2009. 

9 Komercjalizacja wyników badań – krok po kroku…; Komercjalizacja wyników prac badaw-
czych a rozwój gospodarki, red. R. Jaros, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2013; 
Nauka – biznes – innowacje, red. R. Jaros, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2013; 
Marketing badań naukowych…; M. Michalski i in., Strategia rozwoju i promocji systemu B+R 
w Polsce, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2013. 
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wych do wdroŜenia w podmiotach gospodarczych oraz stymulowanie popytu na 
innowacje ze strony przedsiębiorstw, a następnie ich komercjalizacja i wdraŜa-
nie do praktyki gospodarczej10. Proces komercjalizacji nie zachodzi jednak sa-
moistnie. Warunkiem jego sprawnego przebiegu jest prowadzenie skutecznego 
marketingu11. 

Wskazuje się moŜliwość wyodrębnienia dobrych praktyk w zakresie współ-
pracy środowisk naukowych i biznesu. Zalicza się do nich m.in. tworzenie oto-
czenia regulacyjnego wspierającego współpracę, ochronę i kontrolę własności 
intelektualnej, róŜne formy zachęt pracowników naukowych czy budowanie 
odpowiednich warunków komercjalizacji12. Podejmowane są próby tworzenia 
strategii rozwoju i promocji systemu B+R, realizowane przez analizę mocnych 
i słabych stron, szans i zagroŜeń, a następnie tworzenie wizji i działań na rzecz 
rozwoju tego systemu13. Ze względu na specyfikę omawianego procesu, nie-
zwykle istotną rolę w zwiększeniu skuteczności komercjalizacji pełnią pośred-
nicy, m.in. centra transferu technologii. Wydawane są publikacje naukowo-
-praktyczne o charakterze poradników, zawierających wywiedzione z teorii 
praktyczne wskazówki dla innowatorów, czyli liderów projektów naukowych, 
a zwłaszcza zespołów wdroŜeniowych i marketingowych odpowiedzialnych za 
komercjalizację uzyskanych rozwiązań14. 

Literatura dotycząca poruszanej problematyki jest coraz bogatsza i nie traci 
na aktualności. Jednak w publikacjach dominuje raczej podejście narzędziowe 
niŜ strategiczne, poza kilkoma przykładami przywołanymi poniŜej. Znanych 
jest bowiem 10 tradycyjnych modeli marketingowych autorstwa Ph. Kotlera15. 
Obejmują one róŜne warianty marketingu (masowy, indywidualny), róŜne ro-
dzaje produktów (tradycyjne, innowacyjne, prestiŜowe, systemowe), róŜne ich 
przeznaczenie (konsumenckie, instytucjonalne), wreszcie róŜne podejście do 
klienta (masowe, na miarę, oparte na zaufaniu, wspólnotowe). Modele te są 
jednak dedykowane typowym rynkom komercyjnym i muszą tutaj zostać prze-
niesione na grunt styku nauki i biznesu. Dobrze opracowana w piśmiennictwie 
jest takŜe kwestia mechanizmów komercjalizacji, która moŜe przyjmować po-

                                                 
10 L. Białoń, D. Janczewska, Marketing innowacji… 
11 M. Pluta-Olearnik, Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego, 

w: Marketing instytucji naukowych…, s. 29. 
12 Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu 

środków z EU, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008, s. 41–44. 
13 M. Michalski i in., Strategia rozwoju i promocji systemu B+R w Polsce… 
14 Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, red. A. Jasiński, ITeE-

PIB, Radom 2011. 
15 Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Warszawa 2012. 
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stać bezpośrednią lub pośrednią. Większość autorów jest zgodna co do form 
tych mechanizmów w kaŜdej z postaci, które dla komercjalizacji pośredniej 
mogą przyjmować formę sprzedaŜy wyników badań, udzielenia licencji na ich 
wykorzystanie lub świadczenia usług zewnętrznych, natomiast dla komercjali-
zacji bezpośredniej oznaczają utworzenie nowego podmiotu – spółki spin off16. 
Wreszcie punktem wyjścia prowadzonych rozwaŜań były teŜ propozycje 
P. Kulawczuka dotyczące marketingowych (biznesowych) modeli komercjali-
zacji17, a takŜe proponowane przez niego sposoby ich tworzenia, obejmujące 
eksploatację rynków, pomysłów, zasobów, luk efektywnościowych lub nisz 
rynkowych oraz rozwiązywanie kluczowych problemów i tworzenie rynków18. 

Klasyczne modele marketingowe 

Tok wywodu dotyczącego modeli marketingowych dla instytucji badaw-
czych wymaga najpierw odwołania się do modeli marketingowych. Ph. Kotler 
wyróŜnił 10 modeli marketingowych. KaŜdy z nich opiera się na innych załoŜe-
niach i stanowi model idealny, który niekoniecznie występuje w czystej posta-
ci19. Wymienia on zatem:  
1. Model marketingu masowego, który jest stosowany dla produktów po-

wszechnych, globalnych, na wszystkich rynkach występujących w tej samej 
formie i podobnie promowanych.  

2. Model ustawicznego innowatora – bazuje na przewadze technologicznej 
stosującej go firmy i nieustannym dąŜeniu do utrzymania tej przewagi przez 
poszukiwanie luk rynkowych i kreowanie produktów nowatorskich.  

3. Model „na miarę”, który polega na zaoferowaniu konkretnemu odbiorcy 
specjalnie dla niego przygotowanego dobra lub usługi.  

4. Model zaufania do klienta, polegający na tworzeniu klimatu zaufania, wza-
jemnej więzi, prowadzącej do wzrostu lojalności klientów, którzy zwiększa-
ją swoje wydatki na produkty firmy i są odporni na działania konkurencji.  

5. Model wspólnoty klientów – występuje w sytuacji, gdy produkt niesie ze 
sobą intensywne emocje; jest związany z określonym stylem Ŝycia, przy-

                                                 
16 Komercjalizacja wyników prac badawczych a rozwój gospodarki…; P. Kulawczuk, Konstru-

owanie modeli biznesowych współpracy nauki i biznesu w realizacji działalności badawczo- 
-rozwojowej, w: Budowa współpracy nauki z biznesem, Instytut Badań nad Demokracją i Przed-
siębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010; Komercjalizacja wyników badań naukowych…; Naj-
lepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środ-
ków z EU… 

17 P. Kulawczuk, Konstruowanie modeli biznesowych… 
18 Ibidem. 
19 Ph. Kotler, Marketing… 
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wiązaniem do podobnych wartości. Między nabywcami wytwarza się więź, 
komunikują się ze sobą i tworzą społeczność uŜytkowników.  

6. Model wartości opartej na cenie wchodzi w grę wtedy, gdy za niŜszą cenę 
uzyskuje się zasadniczo zbliŜony funkcjonalnie i jakościowo produkt. Jest 
właściwy dla klientów o niewygórowanych wymaganiach i produktów pod-
stawowych, kupowanych często i rutynowo.  

7. Model prestiŜu jest charakterystyczny dla produktów znanych, drogich, 
prestiŜowych i luksusowych marek, które manifestują status społeczny 
i materialny uŜytkownika. Rdzeniem produktu nie jest tu jego funkcjonal-
ność, ale prestiŜ związany z posiadaniem.  

8. Model kompletnego systemu, oferowany klientom przez dostawców kom-
pleksowych rozwiązań, czyli produktów złoŜonych, składających się z wie-
lu powiązanych ze sobą elementów, którym towarzyszą róŜne usługi dodat-
kowe, oferowane nie tylko w momencie zakupu, ale i później, w trakcie 
eksploatacji. Jest stosowany głównie na rynkach B2B.  

9. Model dobrego obywatela stosują firmy, które angaŜują się w rozwiązywa-
nie problemów społecznych, cywilizacyjnych, środowiskowych. Wskazują, 
w jaki sposób ich produkty przyczyniają się do rozwiązywania wymienio-
nych rodzajów problemów.   

10. Model estetyczny, bazujący na wyjątkowych walorach wzorniczych towaru, 
stanowiących jego główną cechę. Jest istotny ze względu na fakt, Ŝe współ-
cześnie – przy zbliŜonym, porównywalnym poziomie jakości i funkcjonal-
ności produktów – często to właśnie estetyka jest elementem, który wyróŜ-
nia, tworzy wartość, kształtuje potrzeby, wreszcie – determinuje wybór 
konsumentów.  
Wymienione modele marketingowe są klasyczne dla typowych rynków 

komercyjnych. Wydaje się jednak, Ŝe muszą zostać dostosowane do specyfiki 
marketingu instytucji badawczych i naukowych. Wymaga to rozpatrzenia pro-
cesu komercjalizacji – wprowadzania na rynek produktów powstających w wy-
niku działalności B+R. 

Modele biznesowe (marketingowe) komercjalizacji 

Modele biznesowe stosowane najczęściej w przypadku tworzonych przez 
instytuty badawcze i naukowe spółek spin off moŜna podzielić – z punktu wi-
dzenia nauki zarządzania – w oparciu o miejsce w łańcuchu tworzenia wartości 
i charakter innowacji. W tym kontekście moŜna wyróŜnić20: 

                                                 
20 P. Kulawczuk, Konstruowanie modeli biznesowych…, s. 55–58. 
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1. Model eksploatacji niszowej – polegający na wykorzystaniu istniejących 
rozwiązań technicznych lub technologicznych i eksploatacji nisz rynko-
wych w sposób bardziej efektywny niŜ czyni to instytucja badawcza.  

2. Model odkrywania nisz – zespół badawczy opracowuje innowacyjne roz-
wiązanie, a następnie poszukiwane są nisze, czyli segmenty klientów, dla 
których dane rozwiązanie jest uŜyteczne.  

3. Model outsourcingu – instytucja badawcza wykonuje badania dla przedsię-
biorstw w ramach outsourcing. W tym celu tworzona jest spółka usługowa.  

4. Model komercjalizacji idei – spółka pracuje nad zamianą pomysłów lub 
prototypowych rozwiązań w konkretną uŜyteczność dla klientów.  

5. Model technologicznego podporządkowania rynku – właściwy dla produk-
tów o duŜym znaczeniu technologicznym, które moŜe zrewolucjonizować 
dotychczasowy sposób funkcjonowania rynku. 

6. Model zagospodarowania potencjału – w przypadku występowania wol-
nych zasobów instytucji badawczej przekierowuje się je do świadczenia 
usług zewnętrznych.  

7. Model odkrywania rynków – zakłada działania w ramach klasycznego pro-
cesu marketingowego; najpierw prowadzone są badania marketingowe, wy-
krywane są rynki o znaczącym potencjale lub duŜe nisze, a następnie po-
szukuje się sposobów zaspokojenia popytu – własną produkcją lub propo-
zycjami rozwiązań technologicznych.  

8. Model komercjalizacji usług eksperckich – ma na celu skuteczne docieranie 
do klientów z ofertą usług prezentowanych przez spółkę.  

9. Model odkrywania innowacji – polega na odkrywaniu nowych sposobów 
realizacji procesów, rozwiązań waŜnych problemów, a następnie poszuki-
waniu dla nich zastosowań praktycznych, nisz i rynków.  

10. Model rozwiązania kluczowego problemu – obejmuje obserwację i analizę 
problemów napotykanych przez istotnych graczy na rynku i, w odpowiedzi 
na nie, dostarczaniu gotowych rozwiązań, procesów, czy technologii.  

11. Model kreowania rynku i produktu – oznacza dostarczanie nowych techno-
logii lub produktów spełniających nowe potrzeby. Wymagane są tu inten-
sywne działania promocyjne dla nieistniejącego jeszcze produktu, mające 
na celu kreowanie potrzeb i przygotowanie gruntu rynkowego.  

12. Model eksploatacji prestiŜu – oznacza wykorzystanie przez spółkę pozy-
tywnego wizerunku, reputacji instytucji badawczej. 
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13. Model poddostawczy – duŜe przedsiębiorstwa mogą nie być w stanie do-
starczyć produktów produkowanych w skali laboratoryjnej lub małych se-
riach. Wówczas zajmuje się tym powołana spółka.  
PowyŜsze modele i warunki oraz spodziewane efekty ich stosowania omó-

wiono szeroko w literaturze21. W praktyce wymienione modele łączy się ze 
sobą, tworząc tak zwane modele hybrydy, przyporządkowane realizacji okre-
ślonych celów (np. państwowych, politycznych). 

Modele hybrydowe dedykowane instytutom naukowym i badawczym 

Na podstawie modeli marketingowych Ph. Kotlera22 i modeli biznesowych 
P. Kulawczuka23, uwzględniając specyfikę instytutów naukowych i badawczych 
stworzono zbiór pięciu modeli hybrydowych (marketingowo-biznesowych): 
model innowacji, model niszowy, model poddostawczy, model kompleksowy 
oraz model rynkowy, co pokazano na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Modele hybrydowe (marketingowo-biznesowe) dla instytutów naukowych i badawczych 

Źródło: opracowanie własne. 

Zastosowanie modeli umoŜliwia odpowiednie przygotowanie i przeprowa-
dzenie procesu upowszechniania innowacyjnych rozwiązań oraz wpływa na 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Ph. Kotler, Marketing… 
23 P. Kulawczuk, Konstruowanie modeli biznesowych…, s. 55. 
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zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdroŜenia rynkowego wyników 
prac B+R. PoniŜej przedstawiono interpretację utworzonych pięciu modeli hy-
brydowych. 

M1 – model innowacji opiera się na zdobyciu przewagi technologicznej 
i stałym dąŜeniu do jej utrzymania. SłuŜy temu regularna obserwacja otoczenia 
zewnętrznego, intensywne badania i prace rozwojowe, orientacja na innowacyj-
ność, kreowanie produktów nowatorskich, które spełniałyby potrzeby klientów. 
Innowacje powinny być zamieniane w konkretną uŜyteczność dla odbiorców. 
Model ma zastosowanie, gdy następuje przeobraŜenie ogólnego, naukowego 
rezultatu w konkretny produkt przynoszący przychody.  

M2 – model niszowy jest wskazany, gdy efektem prowadzonych prac B+R 
są nowe sposoby realizacji procesów, rozwiązywania waŜnych problemów. 
Często opiera się na wykonywaniu badań dla przedsiębiorstw w ramach outso-
urcingu. Jest uŜyteczny, gdy nisze się rozwijają i trzeba nadąŜać za rosnącym 
popytem. Jest właściwy, gdy współpraca rozłoŜona jest w czasie.  

M3 – model poddostawczy koncentruje się na takiej konfiguracji oferty, by 
spełniała unikatowe potrzeby odbiorcy, na przedstawieniu konkretnemu klien-
towi dobra lub usługi specjalnie dla niego przygotowanych. Model zaleca się 
stosować do produktów złoŜonych, wymagających ścisłej współpracy z nabyw-
cami. Model zakłada nie tylko budowanie bliskich i trwałych dwustronnych 
relacji, ale takŜe współpracę z odbiorcą przy tworzeniu i realizacji oferty.  

M4 – model kompleksowy przeznaczony jest dla kompleksowych produk-
tów, procesów czy technologii, dedykowany rozwiązaniom składającym się 
z wielu powiązanych ze sobą elementów, którym towarzyszą róŜne usługi do-
datkowe, oferowane nie tylko w momencie zakupu, ale i później w trakcie eks-
ploatacji. Promuje koncentrację na pozyskaniu lojalności klienta, wysoką jakość 
obsługi oraz indywidualizację. 

Ostatni omawiany model rynkowy – M5 – jest stosowany, gdy efekty prac 
B+R ukierunkowane są na rozwiązanie problemów społecznych, cywilizacyj-
nych, środowiskowych. SłuŜy temu obserwacja trendów rynkowych, które sku-
piają uwagę opinii publicznej. W przekazie informacyjnym naleŜy podkreślać 
sposób, w jaki dane rozwiązanie moŜe przyczynić się do rozwiązywania wyŜej 
wymienionych rodzajów problemów istotnych w danej chwili dla społeczeń-
stwa.  
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Praktyczne wykorzystanie modeli hybrydowych 

Ze względu na cel tworzenia modeli hybrydowych, jakim jest praktyczne 
ich wykorzystanie w procesie dyfuzji innowacji do praktyki gospodarczej, kaŜ-
dy z pięciu modeli zweryfikowano pod kątem moŜliwości jego wykorzystania 
w zaleŜności od trzech kluczowych atrybutów (parametrów wejściowych) wy-
ników prac B+R:  

a) rodzaju rozwiązania (produktu)24: usługi (np. informatyczne, inŜynierii 
powierzchni), materiały (np. chemiczne, włókiennicze, kompozyty), 
systemy (np. oprogramowanie, systemy komputerowe), technologie 
(np. chemiczne, mechatroniczne), urządzenia (np. aparatura badawcza 
i testowa); 

b) charakteru rozwiązania25: jednostkowe, krótka seria, masowe; 
c) mechanizmu komercjalizacji26: sprzedaŜ, licencja, usługa, spin off. 
Dalszym krokiem było wskazanie siły zaleŜności opracowanych modeli hy-

brydowych od parametrów wejściowych. Dla kaŜdej kombinacji zawierającej 
kolejno: rodzaj rozwiązania (5 moŜliwości), charakter rozwiązania (3 moŜliwo-
ści) oraz mechanizm komercjalizacji (4 moŜliwości) utworzono macierze zaleŜ-
ności, których analiza uwarunkowała dobór adekwatnych modeli hybrydowych. 
Sformułowano wnioski, które modele są najmocniej determinowane przez pa-
rametry wejściowe. Główne konkluzje zaprezentowano na rysunku 2. 

Zaproponowane modele mają zastosowanie w odniesieniu do rozwiązań 
stanowiących rezultat realizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji –
Państwowym Instytucie Badawczym Programu Strategicznego pod nazwą 
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowaŜonego rozwoju 
gospodarki”. Przykładowo, model innowacji stosowany jest w sytuacjach, gdy 
następuje przeobraŜenie ogólnego naukowego rezultatu w konkretny produkt 
przynoszący przychody. Jednym z rezultatów Programu Strategicznego 
obrazującym zastosowanie praktyczne tego modelu i potwierdzającym jego 
załoŜenia są działania ukierunkowane na utworzenie przy Instytucie centrum 
plazmowego w obszarze inŜynierii powierzchni.  

                                                 
24 A. Mazurkiewicz, B. Poteralska, System of complex technology assessment, „Problemy Eks-

ploatacji” 2012, nr 4 (87), s. 5–18. 
25 M. Walasik, System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym, „Marketing i Rynek” 2014, nr 3.  
26 Ibidem. 
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Rys. 2. Modele hybrydowe (marketingowo
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badawczych. W opracowaniu omówiono specyfikę 
dedykowanych tym pod-

Kotlera z modelami biz-
zaproponowa-

badawczego: model inno-
dy z modeli jest 

kombinacji trzech zmiennych: 
zania oraz mechanizmu ko-

W ten sposób prezentowany zestaw modeli wyczerpuje wszystkie 
odpowiednie 
owacyjnych 
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rozwiązań oraz wpłynąć na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdroŜe-
nia rynkowego wyników prac B+R.  
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MARKETING MODELS  
FOR SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTES 

 
Summary 

 
The changes that have been taking place on the global market and the emphasis on the com-

mercialization of research results facilitate competitive growth and in a way force organizations, 
including R&D institutions, to introduce a more market oriented management strategy. Public 
research organizations are a unique type of enterprises. They offer the results of their research on 
commercial terms; therefore they require original marketing models that would be tailored to their 
specific character. The paper’s objective is the analysis of methodology and directions of market-
ing modeling followed by selected practical examples of the application of such models. The 
investigations were conducted in accordance to the following three attributes: the type and the 
character of research results, and the commercialization mechanism indicated. The methods of 
literature review and deductive approach were used. As a result, five hybrid marketing-business 
models were proposed, i.e. the innovation model, the niche model, the supply model, the complex 
model, and the market model, which all aim at supporting the innovation diffusion process. 

Keywords: marketing of scientific and research organizations, marketing models, commerciali-
zation 

Translated by Marzena Walasik 
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SAMORZĄD GOSPODARCZY  
JAKO PARTNER SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO  

W ROZWOJU GOSPODARKI LOKALNEJ I REGIONALNEJ 
 
 
 
Streszczenie 

W obecnym systemie prawnym w Polsce odpowiedzialny za tworzenie warunków Ŝycia go-
spodarczego w skali lokalnej i regionalnej jest przede wszystkim samorząd terytorialny. Nato-
miast w niewielkim stopniu wpływ na rozwój Ŝycia gospodarczego, innowacyjność i konkuren-
cyjność gospodarki ma samorząd gospodarczy, który (poza izbami rolniczymi) funkcjonuje 
w systemie prawa prywatnego. W rezultacie ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia najbar-
dziej kompetentnego w sprawach gospodarczych czynnika obywatelskiego (przedsiębiorców, 
rzemieślników) nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Jest wiele obszarów, które stanowią 
naturalną i konieczną płaszczyznę współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospo-
darczego. Istnieje zatem potrzeba równoprawnego traktowania wszystkich form samorządu, 
w tym samorządu gospodarczego, którego upodmiotowienie publicznoprawne słuŜyć będzie 
wzmocnieniu jego pozycji ustrojowej i efektywności działań na rzecz dobra publicznego. Artykuł 
ma stanowić głos w dyskusji na temat współpracy tych podmiotów. 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, współpraca, partnerstwo 

Wprowadzenie 

Jednym ze zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, równieŜ 
w Polsce, jest upodmiotowienie publicznoprawne określonych społeczności, 
które łączy więź terytorialna, ekonomiczna i zawodowa. Inaczej mówiąc, doko-
nuje się proces decentralizacji. Istotą decentralizacji administracji państwowej 
jest ustawowe przeniesienie określonych zadań publicznych na samodzielne 
prawnie grupy społeczne i ich instytucje, które nie naleŜą do scentralizowanej 
                                                 

1 Katarzyna.Walkowiak@wsb.poznan.pl. 
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administracji rządowej. Decentralizacja władzy publicznej ma związek z zasadą 
subsydiarności, która stanowi podstawę ładu społecznego w krajach Unii Euro-
pejskiej i oznacza, Ŝe wspólnoty samorządowe powinny wykonywać wszystkie 
zadania publiczne słuŜące realizacji ich potrzeb społecznych i gospodarczych na 
danym obszarze.  

W sferze gospodarczej wyrazem decentralizacji administracji publicznej 
jest samorząd gospodarczy w rozumieniu teorii prawa administracyjnego, czyli 
samorząd władczy powoływany przez państwo w drodze ustawy w celu wyko-
nywania zadań publicznych przejętych od administracji rządowej2. Jego powo-
łanie oznacza upodmiotowienie publicznoprawne przedsiębiorców zrzeszonych 
w jego instytucjach: izbach rolniczych, przemysłowo-handlowych, rzemieślni-
czych; przedsiębiorcy zyskują w ten sposób realny wpływ na rozwój lokalny, 
regionalny, na kształtowanie przyjaznego sobie ładu rynkowego. 

Współczesne ustawodawstwo nie zawsze traktuje samorząd jako podmiot 
prawa publicznego, w związku z tym korporacjom prawa prywatnego (stowa-
rzyszeniom, zrzeszeniom) przypisuje się cechy samorządu. Rodzi to nieporo-
zumienie i utwierdza przedsiębiorców w przekonaniu, Ŝe kaŜda organizacja 
powstała w trybie inicjatywy załoŜycielskiej jest samorządem i ma takie same 
uprawnienia jak samorząd powstały z mocy ustawy. Stąd naleŜy rozróŜnić poję-
cie samorządu w znaczeniu socjologicznym – szerokim i w znaczeniu praw-
nym. Z owego rozróŜnienia wynikają bowiem określone skutki dla praktyki 
Ŝycia społeczno-gospodarczego. W literaturze podkreśla się wprawdzie, Ŝe za-
kres zadań korporacji publicznoprawnych i prywatnoprawnych jest podobny; 
jednakŜe obligatoryjny, czyli powszechny, charakter, władztwo administracyj-
ne, samodzielność działania, wykonywanie zadań publicznych, własne źródła 
dochodów – przesądzają o przewadze organizacji samorządu gospodarczego 
jako podmiotów prawa publicznego.  

Korporacje prywatnoprawne powstające nie z woli państwa, a z inicjatywy 
grupy przedsiębiorców często przyjmują postać grup interesu reprezentujących 
partykularne interesy swoich członków. Zatem nie jest moŜliwe przekazywanie 
zadań publicznych podmiotom, które nie mają prawa do reprezentowania całego 
środowiska i nie są w stanie skutecznie zaspokajać indywidualnych i zbioro-
wych potrzeb członków. 

                                                 
2 S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Polsce. 

Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2012, 
s. 11. 



Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego… 99 

Ramy objętościowe opracowania nie umoŜliwiają omówienia wszystkich 
aspektów podjętej problematyki, dlatego niniejszy artykuł jest wprowadzeniem 
do potrzebnej zdaniem autorki dyskusji na temat obszarów współpracy samo-
rządu terytorialnego i organizacji samorządu gospodarczego jako podmiotów 
prawa publicznego. 

Ustrój prawny i zadania samorządu gospodarczego w Polsce 

Rozwój instytucji samorządu w Polsce, zapoczątkowany w 1989 roku, 
związany był z przemianami ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego 
zmierzającymi do urzeczywistnienia idei demokracji obywatelskiej, w której 
ustrój gospodarczy oparty jest na gospodarce wolnorynkowej. Uznano, Ŝe naj-
lepszą formą realizacji celów gospodarki rynkowej będzie samorząd gospodar-
czy i jego instytucje znane w Polsce z okresu międzywojennego oraz istniejące 
współcześnie w państwach Europy Zachodniej.  

Działalność samorządu gospodarczego w Polsce jest uregulowana w Usta-
wie z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych3, Ustawie z 30 maja 1989 
roku o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych4 oraz 
w Ustawie z 22 marca 1989 roku o rzemiośle5. Ustawy te określają zadania 
organizacji samorządu gospodarczego oraz tryb ich powoływania i sposoby 
finansowania. 

Jedną z działających w Polsce organizacji jest samorząd rzemiosła, który 
skupia osoby mające status rzemieślnika. Przykładem organizacji samorządu 
rzemiosła są cechy. Cechy powstają z inicjatywy załoŜycieli, dlatego mają cha-
rakter dobrowolny. Do ich zadań przede wszystkim naleŜy: 

– utrwalanie więzi środowiskowych oraz postaw zgodnych z zasadami 
etyki i godności zawodu, 

– prowadzenie na rzecz członków działalności społecznej, organizacyjnej, 
kulturalnej i oświatowej i gospodarczej, 

– reprezentowanie interesów zrzeszonych rzemieślników. 
Prywatnoprawny charakter mają teŜ izby rzemieślnicze, zrzeszające cechy  

i spółdzielnie rzemieślnicze. Zadaniem izb rzemieślniczych jest: 
– reprezentacja zrzeszonych organizacji rzemiosła wobec organów pań-

stwowych, 
– udzielanie pomocy instruktaŜowej i doradczej, 

                                                 
3 Ustawa z 30 maja 1989 r.o izbach gospodarczych, DzU z 1989, nr 35, poz. 195 z późn. zm. 
4 Ustawa z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych, 

DzU nr 35, poz. 194, z późn. zm. 
5 Ustawa z 22 marca 1989 r. o rzemiośle, DzU nr 17, poz. 92 z późn. zm. 
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– przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, 
– wystawianie świadectw i dyplomów stwierdzających kwalifikacje rze-

mieślnicze oraz opatrywanie pieczęcią z godłem państwa. 
Z kolei spółdzielnie rzemieślnicze działają na podstawie prawa spół-

dzielczego. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest organizowanie działal-
ności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wy-
konywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej  
i społeczno-wychowawczej.  

Na zasadzie dobrowolności powstała teŜ ogólnopolska reprezentacja rze-
miosła – Związek Rzemiosła Polskiego, do którego naleŜą takie zadania, jak: 

– reprezentowanie interesów rzemiosła w kraju i za granicą, 
– rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, 
– pomoc zrzeszonym organizacjom w realizacji zadań statutowych. 
Instytucjami quasi-samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych są 

tworzone na zasadzie dobrowolności zrzeszenia handlu, usług, transportu i inne. 
Zgodnie z przyjętym w nauce podziałem izb gospodarczych na samorządowe  
i stowarzyszeniowe, instytucje, o których mowa, są niesamorządowymi organi-
zacjami przedsiębiorców. Instytucje te nie spełniają podstawowych kryteriów 
samorządu, czyli powstania w drodze ustawy, nie posiadają przymusowego 
charakteru członkostwa, brak im teŜ władztwa administracyjnego i legitymizacji 
do wykonywania zadań publicznych. 

Podobnie, działające na podstawie ustawy z 30 maja 1989 roku, izby go-
spodarcze postrzegane są jako organizacje samorządu gospodarczego. W istocie 
jednak, z punktu widzenia teorii prawa administracyjnego, izby gospodarcze 
działające na mocy tej ustawy nie są instytucjami prawa publicznego. Organiza-
cje te są stowarzyszeniami lub klubami biznesu, odbiegającymi swoją istotą od 
izb samorządowych. 

W świetle wspomnianych ustaw dotyczących izb gospodarczych, zasadni-
czym ich zadaniem jest: 

– obowiązek kształtowania i upowszechniania etyki gospodarczej i norm 
rzetelnego postępowania na rynku, 

– prowadzenie sądownictwa polubownego, 
– wyraŜanie opinii o projektach ustaw, zbieranie i przekazywanie infor-

macji, 
– delegowanie przedstawicieli do organów doradczych, 
– prowadzenie szkoleń, konferencji, 
– inne usługi w zaleŜności od potrzeb członków. 
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Analiza działalności funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego 
w Polsce skłania do wniosku, Ŝe ich zadania mają głównie charakter doradczy, 
opiniujący, bez mocy władczej. Podejmowane przez te instytucje inicjatywy na 
rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego ograniczają się przewaŜnie do spotkań, 
konferencji, zawierania porozumień o współpracy, tworzenia kolejnych organi-
zacji, które analizują potrzeby społeczno-gospodarcze, ale jednocześnie nie 
mają wpływu na podejmowane decyzje.  

Jak trafnie zauwaŜa J. Maćkowiak, dobrowolność i związany z tym brak re-
prezentatywności tych organizacji, moŜliwość zrzeszania się podmiotów 
w wielu organizacjach – uniemoŜliwia przekazanie takim organizacjom zadań 
związanych z wykonywaniem administracji publicznej6. Ponadto, dobrowolny 
charakter członkostwa sprzyja powstawaniu wielu organizacji, których struktu-
ry i zadania są powielane. Przy tak duŜej róŜnorodności i liczbie organizacji 
działających w Polsce trudno przyjąć jednolitą strategię działania. Korporacje 
prywatnoprawne w swej istocie nie pełnią funkcji publicznych. Ich głównym 
celem jest dbałość o interesy zrzeszonych członków, bez konieczności uwzględ-
niania interesu całego społeczeństwa. Ten prywatnoprawny status osłabia pozy-
cję samorządu gospodarczego jako partnera administracji rządowej czy samo-
rządu terytorialnego. 

Uwarunkowania współpracy samorządu gospodarczego i samorządu tery-
torialnego 

Przywrócenie po 1989 roku samorządu terytorialnego, początkowo na 
szczeblu gminy, a następnie w 1999 roku równieŜ na szczeblu powiatu i woje-
wództwa – to wyraz demokratyzacji państwa, w którym znaczącą rolę odgrywa 
czynnik obywatelski. Dzięki reformie samorządowej, wspólnoty lokalne i re-
gionalne mogą samodzielnie i na własną odpowiedzialność decydować o naj-
istotniejszych sprawach dotyczących ich rozwoju. 

Według J. Regulskiego, władze lokalne ponoszą odpowiedzialność za 
wszechstronny rozwój swojego terenu, a ich podstawowym zadaniem jest 
kształtowanie terytorialnych systemów społeczno-gospodarczych obejmujących 
wszystkie procesy zachodzące na danym obszarze. Te terytorialne systemy spo-
łeczno-gospodarcze to wszystkie rodzaje działalności ludzi i przedsiębiorstw na 

                                                 
6 J. Maćkowiak, Istota samorządu gospodarczego i jego organizacji, „Rzeczpospolita” 1994, 

nr 254 (31 października). 
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danym obszarze oraz procesy społeczne, socjalne, gospodarcze i przemiany 
środowiska przyrodniczego7. 

Zatem działanie na rzecz rozwoju społecznego i tworzenie warunków roz-
woju gospodarczego to podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialne-
go. W tym obszarze samorząd terytorialny spełnia funkcję stymulującą, przy-
spieszającą tempo zmian, ale i funkcję innowacyjną, polegającą na inicjowaniu 
i wprowadzaniu korzystnych zmian na swoim obszarze działania. Skuteczność 
i efektywność tych funkcji zaleŜy od wielu czynników. Jednym z nich jest ak-
tywne uczestnictwo w procesach prorozwojowych pozostałych podmiotów 
funkcjonujących w gminie, powiecie, województwie, np. rolników, rzemieślni-
ków, przemysłowców, handlowców itp. W tym miejscu rodzi się pytanie, co 
sprawia (jak potwierdzają niektóre badania8), Ŝe władze samorządu terytorial-
nego nie zawsze są zainteresowane zinstytucjonalizowanymi formami współ-
pracy z biznesem – i dlaczego przedsiębiorcy są w tej materii pasywni? 

Analizując współczesne teorie rozwoju, moŜna zauwaŜyć wzrost zaintere-
sowania kapitałem społecznym. Przedstawiciele ekonomii instytucjonalnej 
(tzw. nowej ekonomii) wskazują, Ŝe stanowi on we współczesnej gospodarce 
istotny warunek wzrostu i rozwoju gospodarczego. Jednak w Polsce kapitał 
społeczny jest niski9, co manifestuje się znikomym zaangaŜowaniem obywateli 
w sprawy publiczne i słabo zinstytucjonalizowaną współpracą. Dotyczy to rów-
nieŜ przedsiębiorców; zaledwie 3% podmiotów gospodarczych w Polsce naleŜy 
do izb gospodarczych. W rezultacie, jak juŜ wspomniano, istniejące organizacje 
nie są reprezentatywne i wiarygodne jako partner dla władz samorządu teryto-
rialnego. Te ostatnie, odpowiedzialne za realizację zadań publicznych i gospo-
darowanie środkami publicznymi, obawiają się współpracy z organizacjami, 
które bardzo często dbają o swoje partykularne interesy, a nie o dobro publiczne. 

Jak zauwaŜa A. Matysiak, „istotną rolę w tworzeniu kapitału społecznego 
moŜe odegrać samorząd gospodarczy, poniewaŜ uprawnienia władcze umoŜli-
wiają mu egzekwowanie obowiązujących reguł działania. Dzięki temu moŜe 
zmniejszyć wzajemną nieufność uczestników Ŝycia gospodarczego”10. 

                                                 
7 J. Regulski, W. Kocoń, M. Ptaszyńska-Wołoczkowicz, Władze lokalne a rozwój gospodarczy, 

PWE, Warszawa 1988, s. 10, 128, za: Z. Blok, Teoria polityki, Poznań 1998, s. 68. 
8 Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, red. K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, 

J. Szlachta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 8, 201. 
9 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009, s. 339. 
10 Szerzej: A. Matysiak, Rola samorządu gospodarczego w koordynacji działań zbiorowych  

w gospodarce rynkowej, w: Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Wyd. 
WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2005. 
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Inną przyczyną pasywności samorządu terytorialnego, jeśli chodzi o współ-
pracę z podmiotami gospodarczymi, jest upartyjnienie jego struktur, co powo-
duje, Ŝe władze samorządowe koncentrują się na realizacji postulatów partii 
politycznych lub powiązanych z nimi nieformalnych grup nacisku.  

Jak wspomniano, przyczyny niezadowalającej współpracy podmiotów go-
spodarczych i samorządu terytorialnego leŜą teŜ po stronie przedsiębiorców. 
Polskich przedsiębiorców charakteryzuje niski poziom świadomości samorzą-
dowej. Nie dostrzegają oni w samorządowych izbach gospodarczych instytucji 
reprezentujących ich interesy indywidualne i zbiorowe. Przedsiębiorcy nie mają 
takŜe poczucia wspólnoty, którą tworzą, a obowiązkową przynaleŜność do izb 
odbierają jako ograniczenie swej swobody działalności gospodarczej. Tymcza-
sem, rezygnując ze wspólnych działań w izbach jako instytucjach administracji 
publicznej, pozbawiają się realnego wpływu na rozwój gospodarki; zaprzepasz-
czają potencjał, jaki tworzy wspólnota samorządowa.  

Innym problemem mającym wpływ na współpracę obu form samorządu 
moŜe być kwestia, z jakią borykają się izby rolnicze w Polsce, a mianowicie: 
brak odpowiednich kompetencji, brak samodzielności finansowej, odpowiedniej 
infrastruktury potrzebnej do wykonywania zadań, co sprawia, Ŝe – mimo pu-
blicznoprawnego charakteru – organizacje te nadal nie są istotnym elementem 
systemu administracji publicznej w Polsce, a ich wpływ na rozwój lokalny  
i regionalny jest niewielki. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z decen-
tralizacją pozorną lub nieautentyczną11, która pojawia się, gdy zasób przekaza-
nych środków nie jest adekwatny do uprawnień decyzyjnych bądź gdy same 
uprawnienia są bardzo małe. Zatem tylko odpowiednie władcze kompetencje, 
własne źródła dochodów, zapewniają izbom samorządu gospodarczego status 
równoprawnego partnera dla samorządu terytorialnego, szczególnie w sytuacji, 
gdy poziom kapitału społecznego i kultura polityczna społeczeństwa nie odpo-
wiada standardom społeczeństwa obywatelskiego. 

Potencjalne obszary współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego 

Dla zrównowaŜonego rozwoju regionalnego i lokalnego niezbędny jest 
efekt synergii, uwarunkowany m.in. partnerskim współdziałaniem jednostek 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw zorganizowanych w izbach rolni-
czych, rzemieślniczych, przemysłowo-handlowych. Jest wiele obszarów Ŝycia 

                                                 
11 A. Piekara, Samorząd terytorialny a kreatywność społeczna i rozwój lokalny, w: Samorząd 

terytorialny drogą do demokracji, red. P. Buczkowski, R. Sowiński, Krajowy Instytut Badań 
Samorządowych, Poznań 1994, s. 56. 
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społeczno-gospodarczego, w których dla uzyskania efektu synergii niezbędna 
jest współpraca samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego. Do wy-
branych obszarów współpracy moŜna zaliczyć: 

– tworzenie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju, 
– planowanie budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, 
– tworzenie specjalnych obszarów rozwoju gospodarczego (inkubatory 

przedsiębiorczości, tworzenie parków naukowo-technologicznych, cen-
trów transferu technologii), 

– tworzenie regionalnych i lokalnych strategii innowacji, 
– partnerstwo publiczno-prywatne, 
– planowanie zagospodarowania przestrzennego i ochrona środowiska, 
– kształcenie i dokształcanie zawodowe, 
– obsługa inwestorów,  
– organizacja misji gospodarczych, internacjonalizacja przedsiębiorstw, 
– tworzenie funduszów kredytowo-poręczeniowych, 
– działalność informacyjna, doradcza i promocyjna, 
– działalność administracyjna (np. prowadzenie rejestru przedsiębiorstw). 
Jednym z waŜniejszych obszarów współpracy samorządu gospodarczego 

i samorządu terytorialnego jest polityka rozwoju innowacji. Elementem systemu 
innowacji w Polsce są Regionalne Strategie Innowacji12. Jak wynika z róŜno-
rodnych badań, stosunkowo w niewielkim stopniu wykorzystywanym źródłem 
informacji dla innowacji są funkcjonujące obecnie instytucje13. Mimo rozbudo-
wanego systemu instytucji wspierających przedsiębiorstwa w regionach, po-
ziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niezadowalający, o czym 
świadczą rankingi innowacyjności gospodarek14. W tym kontekście, to właśnie 
izby samorządu gospodarczego mogłyby być siłą napędową aktywności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw. 

Właściwe przygotowanie kadr zawodowych do potrzeb gospodarki i rynku 
pracy to kolejny istotny obszar współpracy. Proces ten wymaga, by realizacja 
kształcenia odbywała się przy aktywnym udziale podmiotów gospodarczych. 
W Polsce udział pracodawców-przedsiębiorców w tej materii jest znikomy; 
niedostrzeganie potrzeby nawiązania współpracy dotyczy szkół, uczelni, przed-

                                                 
12 A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. 

Kapitał ludzki – innowacje – korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011, s. 114 i nast. 
13 Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 44–

45. 
14 Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, http://ec.europa.eu/enterprise/ 

policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (18.03. 2014). 
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siębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, które bardzo często pełnią 
funkcję organów prowadzących szkoły i uczelnie. 

W Komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego podkreśla się wagę przeka-
zywania instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego informacji zarówno 
o szansach absolwentów na zatrudnienie, jak o wskaźnikach zatrudnienia15. 
W Polsce administracja rządowa, samorządu terytorialnego i inne instytucje 
prowadzące działalność edukacyjną nie mają obowiązku zasięgania opinii sa-
morządu gospodarczego w sprawie standardów nauczania. Stąd oferta eduka-
cyjna i szkoleniowa nie zawsze jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. 

Innymi waŜnymi obszarami współpracy samorządu terytorialnego i gospo-
darczego jest partnerstwo publiczno-prywatne i społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Partnerstwo publiczno-prywatne naleŜy rozumieć jako długofalową 
inwestycję prywatną w publiczne usługi. Podmiot publiczny mający władztwo 
administracyjne wywiera wpływ na moŜliwości i warunki prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz dysponuje mieniem o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
lokalnego czy regionalnego. Z kolei sektor prywatny ma większą wiedzę, tech-
nologię i środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji. W partnerstwie 
publiczno-prywatnym partnerzy uzupełniają się wzajemnie. W Polsce, ze 
względu na brak tradycji i doświadczenia, a takŜe na istniejące niedoskonałości 
prawne, partnerstwo publiczno-prywatne nie zawsze jest postrzegane jako bez-
pieczna forma realizacji zadań inwestycyjnych. Problem stanowi teŜ zły prze-
pływ informacji między przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Potrzebny jest podmiot koordynujący współdziałanie, doradzający  
i zwiększający wzajemne zaufanie partnerów inwestycyjnych. Taką rolę mo-
głyby spełniać izby gospodarcze modelu francuskiego.  

Wspomniana wyŜej społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, 
dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie 
uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a takŜe relacje z róŜny-
mi grupami interesariuszy16. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu staje 
się popularna w Polsce, ale przede wszystkim w wielkich korporacjach. Nato-
miast niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw angaŜuje się w działa-
nia społeczne. Samorząd terytorialny, wskazując izbom gospodarczym kluczo-

                                                 
15 Komunikat z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia  

i szkolenia zawodowego w latach 2001–2020 z 7 grudnia 2010 r., s. 3. 
16 Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowie 

dzialnosc,biznesu,464.html (25.03.2014). 
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we obszary, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę, moŜe wspie-
rać i rozwijać ideę społecznej odpowiedzialności biznesu z korzyścią dla regio-
nalnej i lokalnej społeczności. 

NaleŜy dodać, Ŝe koncepcja samorządu gospodarczego jako korporacji pu-
blicznoprawnej o obligatoryjnym członkostwie znajduje odzwierciedlenie  
w rozwiązaniach prawnych obowiązujących w wielu krajach europejskich. 
Przykładowo, we Francji przedstawiciele izb gospodarczych m.in. zasiadają  
z prawem głosu w departamentalnych komisjach ds. planowania przestrzenne-
go, uczestniczą w opracowywaniu tzw. kart i planów rozwoju gmin, departa-
mentów, regionu i kraju17. Ustawodawstwo zezwala francuskim izbom przemy-
słowo-handlowym na tworzenie i zarządzanie instytucjami tzw. uŜytku publicz-
nego. Izby gospodarcze we Francji uczestniczą w ustalaniu regionalnych pro-
jektów tworzenia lub poszerzenia infrastruktury potrzebnej dla rozwoju przed-
siębiorstw, interweniują u władz lokalnych i państwowych w kwestiach doty-
czących wyboru inwestycji oraz opracowania i wspierania planowanych umów 
państwo–region18. 

Podobnie niemieckie izby przemysłowo-handlowe biorą udział w aktyw-
nym kształtowaniu polityki gospodarczej, przedstawiając propozycje rozwiązań 
dotyczących np. systemu podatkowego, rozwoju regionalnego i lokalnego. Izby 
regionalne włączają się przede wszystkim w reprezentowanie firm wobec par-
lamentów krajowych, regionalnej administracji, a takŜe władz lokalnych, biorąc 
udział w dyskusjach nad lokalnym budŜetem, systemem transportowym, projek-
tami infrastrukturalnymi19. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe w wielu  krajach europejskich, obok sa-
morządowych izb gospodarczych, funkcjonują równolegle dobrowolne zrzesze-
nia, jak związki przemysłowców, handlowców, rzemieślników. Są one powo-
ływane w celu obrony interesów członków, słuŜą im pomocą. Nie są organiza-
cjami konkurencyjnymi, lecz spełniają funkcje komplementarne wobec samo-
rządu gospodarczego.  

Podsumowanie 

Samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie w Polsce postrzegane są ja-
ko waŜne jednostki administracji publicznej. Inaczej jest w przypadku samorzą-

                                                 
17 R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie 

politycznym Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 126. 
18 Ibidem, s. 127. 
19 Szerzej: S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w wybranych krajach 

europejskich, Opinie i ekspertyzy Oe-200, Kancelaria Senatu, luty 2013. 
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du gospodarczego, bowiem jego organizacje z uwagi na ustrój prawny mają 
ograniczone uprawnienia i kompetencje. Istnieje tutaj wyraźna nierównowaga 
w pozycji prawnej obydwu form samorządu.  

Oparcie działań wspierających rozwój regionalny i lokalny tylko na czynni-
ku rządowym, administracji samorządu terytorialnego i organizacjach prywat-
noprawnych sprawia, Ŝe przybierają one charakter krótkotrwałych pojedyn-
czych działań, które nie odpowiadają na potrzeby polskich przedsiębiorców 
i gospodarki opartej na wiedzy. Powszechny samorząd gospodarczy oznacza 
wsparcie dla wszystkich przedsiębiorców na jednolitych zasadach oraz nabycie 
uprawnień władczych i świadomy udział przedsiębiorców w budowaniu gospo-
darki regionalnej i lokalnej z poszanowaniem interesu publicznego, z korzyścią 
dla całego społeczeństwa.  

Demokratyzacja i decentralizacja władzy powinny być autentyczne, umoŜ-
liwiające w jak największym stopniu wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 
społeczeństwa. Decyzje powinny być podejmowane przez bezpośrednio zainte-
resowanych. Konieczne są zmiany w ustawodawstwie w kierunku powołania 
samorządu gospodarczego jako podmiotu administracji publicznej20, ale tego 
muszą chcieć sami przedsiębiorcy, dostrzec w powszechności nie ograniczenie 
swobody działalności gospodarczej (co jest złą interpretacją obowiązkowej 
przynaleŜności do samorządu), a moŜliwość współdecydowania w granicach 
delegacji ustawowej o istotnych sprawach mających znaczenie dla rozwoju 
przedsiębiorstw i gospodarki na danym obszarze. 
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Summary 

 
Local self-government in the first place is responsible for creating living conditions in the lo-

cal and regional scale in the present legal system in Poland. However, a self-regulatory organiza-
tion has a little influence on the development of business life, innovativeness and competiveness 
of economy, what is more this organization (beside chambers of agriculture) functions in the 
system of private law. As a result huge potential of knowledge and experience which is the most 
competent civil factor (entrepreneurs, craftsmen) in economic matter is not fully used in Poland. 
There are many areas, which compose natural and essential ground of local self-government and 
self-regulatory organization cooperation. There is therefore a need of equal treatment of all self-
governments’ form, including self-regulatory organization, which public-law empowerment will 
be used for strengthen its structural position and effectiveness of operations for the benefit of the 
public good. The paper constitutes an input for the discussion about cooperation of these entities. 
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WSPARCIE ROZWOJU LOKALNEGO PRZEZ DZIAŁANIA 

MARKETINGOWE WŁADZ SAMORZ ĄDOWYCH  
 
 
 
Streszczenie 

Rozwój lokalny zaleŜy w duŜej mierze od działań władz samorządowych. Marketing sprzyja 
przedsiębiorczości i podnoszeniu jakości Ŝycia mieszkańców. Jest równieŜ warunkiem podnosze-
nia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru. Celem opracowania jest pokazanie moŜliwości 
zastosowania narzędzi marketingowych przez władze samorządowe oraz ocena tych działań przez 
podmioty gospodarcze. Współpraca samorządu z podmiotami zlokalizowanymi na danym terenie 
jest podstawą skuteczności podejmowanych działań. Przeprowadzone badanie pokazuje, Ŝe 
przedsiębiorstwa nie oceniają tej współpracy wysoko. Ocena podejmowanych działań marketin-
gowych przez samorządy jest równieŜ niska.  

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, marketing terytorialny, samorząd, władza, współpraca 

Wprowadzenie  

Władze samorządowe pełnią zasadniczą rolę w sterowaniu procesami roz-
wojowymi na określonym terenie oraz pobudzaniu ich. W dobie nasilonej kon-
kurencji (takŜe między miastami czy regionami) coraz waŜniejsza w rozwoju 
obszaru staje się sprawność samorządów w działaniach marketingowych. Wie-
dza o posiadanych zasobach i moŜliwościach ich wykorzystania, kreowaniu 
innowacyjnych produktów, umiejętności właściwego kreowania marki czy wi-
zerunku danego obszaru – stają się kluczowymi czynnikami w aspekcie długo-
falowej strategii kaŜdego obszaru. W samorządach, w których wprowadza się 
elementy zarządzania marketingowego obszarem, łatwiej osiągnąć przewagę 
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konkurencyjną. Obszary te mają szanse na szybszy rozwój i podniesienie jako-
ści Ŝycia mieszkańców. 

Celem opracowania jest określenie funkcji marketingowych władz samo-
rządowych oraz ich ocena przez podmioty gospodarcze. W artykule przedsta-
wiono wyniki badania ankietowego, które miały na celu pokazanie opinii pod-
miotów lokalnych na temat działań marketingowych władz samorządowych. 
Badanie przeprowadzono jesienią 2013 roku wśród 386 przedsiębiorców. 
Przedstawione wyniki to fragment szerszych badań dotyczących współpracy 
podmiotów w regionie. ZałoŜono, Ŝe przedsiębiorcy nie są zadowoleni z po-
ziomu działań marketingowych władz samorządowych, co zostało zweryfiko-
wane. Samorządy w opinii respondentów podejmują nieprzemyślane działania, 
które w większości nie mają poŜądanych efektów. Wkład przedsiębiorców  
w podejmowane działania jest niewielki. Przedsiębiorstwa niewiele wiedzą na 
temat planów strategicznych gminy. 

Zadania samorządu w rozwoju lokalnym 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na przedsiębiorczość 
lokalną i dynamikę rozwoju obszaru są działania władz samorządowych. Tery-
torium, na którym działają, stanowi pole aktywności wielu podmiotów gospo-
darczych i społecznych. Organy władz samorządowych są istotnym elementem 
otoczenia dla tych podmiotów, w związku z tym, Ŝe w znaczącym stopniu 
kształtują podstawowe parametry wpływające na ich działania.  

Władze samorządowe powinny tworzyć przyjazny klimat dla rozwoju lo-
kalnego ze względu na swoje ustawowe zadania i charakter. Stanowią naturalny 
łącznik instytucjonalny dla róŜnorodnych działań i interesów podmiotów na 
danym terenie2. Zadania władz samorządowych opierają się na następujących 
konstytucyjnych cechach samorządu 
1. Zadania (w szczególności związane z utrzymaniem ulic i dróg, gospodarką 

komunalna i mieszkaniową, gospodarką przestrzenną i pozwoleniami bu-
dowlanymi oraz innymi funkcjami administracyjnymi) są ustawowo okre-
ślone, a środki na ich realizację mają swoje powiązanie w budŜecie. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za realizację 
zadań, która równieŜ została ugruntowana konstytucyjnie. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego pełnią rolę słuŜebną wobec społeczeń-
stwa zamieszkującego ich teren, co oznacza, Ŝe najwaŜniejszym zadaniem 

                                                 
2 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 56. 



Wsparcie rozwoju lokalnego przez działania marketingowe… 111

jest stworzenie warunków zaspokojenia potrzeb mieszkańców, a przez to 
naleŜy rozumieć równieŜ rozwój. 

4. Jednostki samorządu terytorialnego mają pierwszeństwo w podejmowaniu 
inicjatyw;  określanie hierarchii potrzeb i sposobów ich zaspokajania przy-
pada mieszkańcom; organy samorządowe pełnią funkcje koordynacyjne, 
regulacyjne i informacyjne, kształtują opinię publiczną. 

5. Organy władzy samorządowej decydują o wykorzystaniu zasobów (finan-
sowych, rzeczowych), tak aby z jednej strony osiągnąć zaspokojenie po-
trzeb społeczeństwa, a z drugiej zapewnić rozwój gospodarczy, który za-
spokaja potrzeby społeczne. 
Ścisłe powiązanie samorządów z procesami gospodarczymi ma zarówno 

pośredni, jak i bezpośredni wpływ na rozwój lokalny. Działania te są zoriento-
wane na tworzenie i rozwój infrastruktury, wsparcie instytucjonalne i organiza-
cyjne oraz tworzenie dobrego klimatu rozwoju przedsiębiorczości. Działania 
samorządowe to głównie3: 

a) koordynacja działań podmiotów gospodarczych; 
b) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych, korzystnych z punktu wi-

dzenia harmonizacji rozwoju; 
c) inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami, organizacjami non 

profit i innymi podmiotami; 
d) kreowanie korzystnych warunków dla przedsiębiorstw mających sie-

dzibę na danym terenie. 
Jednym z istotniejszych działań samorządu, które w niezaprzeczalny sposób 

wpływają na stan gospodarki lokalnej, jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczo-
ści. Zazwyczaj wyróŜnia się dwie grupy wpierania przedsiębiorczości przez 
samorząd4: 
1. Instrumenty bezpośredniego oddziaływania na podmioty gospodarcze  

w celu wymuszania określonych zachowań tych podmiotów, zgodnej z ce-
lami polityki rozwoju. 

2. Instrumenty pośredniego oddziaływania mające na celu skłonienie funkcjo-
nujących jednostek do działań poŜądanych; mają one charakter ekonomicz-
ny i oddziałują na aktywność gospodarczą. 

                                                 
3 J. Regulski, W. Kocoń, M. Ptaszyńska-Wołoczkowicz, Władze lokalne a rozwój gospodarczy, 

PWE, Warszawa 1988, s. 94. 
4 R. Broszkiewicz, Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój regionów, 

w: Polityka regionalna – kierunki i instrumentacja, red. B. Winiarski, Wyd. Akademii Ekono-
micznej, Wrocław 1994, s. 79–80. 
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Wśród instrumentów oddziaływania na rozwój lokalny, w tym na przedsię-
biorczość, wymienia się najczęściej: prawno-organizacyjne, instytucjonalno- 
-organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, planistyczne, infrastrukturalne. 
Wszystkie instrumenty związane są z działalnością marketingową, dotyczą bo-
wiem kreowania produktu danej jednostki administracyjnej i kształtowania 
oferty. Działania promocyjne najczęściej umieszcza się w grupie instrumentów 
instytucyjno-organizacyjnych5, jak tworzenie instytucji i organizacji (np. agen-
cji rozwoju, agencji promocji, lokalnych organizacji turystycznych), prowadze-
nie punktów informacji i punktów konsultacyjnych, łączenie kapitału publicz-
nego i prywatnego itp. 

Marketing jako przedmiot działań władz samorządowych 

Marketing terytorialny posiada cechy odróŜniające go od marketingu rozu-
mianego w klasyczny sposób, związanego z konkretnymi produktami material-
nymi lub usługami na rynku. Marketing terytorialny odnosi się do konkretnej 
przestrzeni geograficznej, na której działa wiele podmiotów o róŜnorodnym 
charakterze i często rozbieŜnych celach. Zastosowanie marketingu przez władze 
samorządowe wymaga uwzględnienia swoistego charakteru danej jednostki 
terytorialnej i interesów wielu podmiotów. Działania te więc często mają duŜy 
stopień uogólnienia, a spektrum wykorzystanych narzędzi marketingowych jest 
znacznie węŜsze niŜ w przypadku aktywności komercyjnych. 

JeŜeli marketing postrzegany jest jako proces zarządzania, zmierzający do 
rozpoznawania, przewidywania i zaspokajania potrzeb klientów w celu uzyska-
nia ekonomicznych korzyści, to w koncepcji zarządzania marketingowego jed-
nostki terytorialnej klientami są mieszkańcy (i inne osoby przebywające na jej 
terenie, np. turyści czy inwestorzy) oraz podmioty gospodarcze i społeczne z jej 
obszaru. Ekonomiczną korzyścią staje się rozwój terytorium, a co za tym idzie – 
podniesienie jakości Ŝycia na danym terenie. Marketing obejmuje przemyślane, 
planowe działania oparte na racjonalnym wykorzystaniu potencjału. JeŜeli zało-
Ŝy się, Ŝe z takim podejściem mamy do czynienia w zarządzaniu jednostką tery-
torialną, to moŜna przyjąć, Ŝe jest to zarządzanie marketingowe6. 

W literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznej definicji marketingu tery-
torialnego. MoŜna go rozumieć jako całokształt działań podejmowanych w celu 
przyciągnięcia do danego regionu inwestorów i turystów oraz zaspokojenia 
                                                 

5 T. Madej, Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 1998, s. 97–98. 

6 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne,  
w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 36. 
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potrzeb mieszkańców. W ujęciu systemowym naleŜy uwzględnić marketing 
zewnętrzny i wewnętrzny, jak równieŜ interakcyjny. 

MoŜliwość ukierunkowania rozwoju danej jednostki przez wytyczne pro-
gramowe daje władzom samorządowym specjalne uprawnienia do wywierania 
wpływu na kształt produktu określonego terytorium. Cele działań marketingo-
wych obejmują m.in. poprawę wzrostu gospodarczego, wykorzystanie zasobów 
obszaru i ich unikatowości, kształtowanie pozytywnego wizerunku. Działania 
mogą obejmować cały obszar lub jego część, wszystkie sfery funkcjonowania 
lub wybraną sferę (np. turystykę, kulturę).  

WaŜne jest teŜ, aby w działalności marketingowej sprecyzować adresata 
(np. turystę) i zdefiniować korzyści, które będą uzyskiwały obie strony (adresat 
i jednostka terytorialna). W teorii marketingu terytorialnego moŜna wyróŜnić 
marketing zewnętrzny, skierowany do podmiotów spoza danej jednostki teryto-
rialnej, oraz marketing wewnętrzny, skierowany do podmiotów i mieszkańców 
danej jednostki. Potencjalnymi zewnętrznymi odbiorcami działań marketingo-
wych mogą być: 

– potencjalni inwestorzy zewnętrzni, 
– przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, 
– przedstawiciele mediów, 
– przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego i organizacji 

branŜowych, 
– przedstawiciele administracji publicznej, 
– turyści. 
Jedną z najistotniejszych aktywności samorządów terytorialnych w zakresie 

marketingu są działania promocyjne. Wśród działań promocyjnych wchodzą-
cych w skład szeroko rozumianej komunikacji marketingowej na uwagę zasłu-
gują m.in.: 

– działania PR w zakresie budowania pozytywnego wizerunku, 
– kształtowanie marki obszaru lub jego submarek (w tym zarządzanie 

znakami graficznymi), 
– reklama – bilboardy, plakaty, telewizja, radio, prasa, 
– event marketing, 
– targi, sympozja, fora gospodarcze, 
– strony internetowe, 
– gadŜety i upominki. 
Działania te mogą mieć charakter krótko- lub długoterminowy. Działania 

długofalowe zazwyczaj spotykają się z barierą kadencyjności władz samorzą-
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dowych. Niewątpliwie te gminy, w których występuje ciągłość władzy i posza-
nowanie dokonań poprzedników, osiągają lepsze efekty w długich okresach. 
Przykładem takim moŜe być Sopot czy Gdynia. 

Jednym z celów długoterminowych jest pozytywny wizerunek danego ob-
szaru. W literaturze podaje się, Ŝe przy kreowaniu wizerunku miejsca powinny 
być spełnione następujące warunki7: 

– wizerunek powinien być zakomunikowany w sposób moŜliwie naj-
prostszy i najbardziej jednoznaczny, 

– naleŜy mieć na uwadze, Ŝe promowanie wizerunku jest tylko jednym  
z elementów szerszej strategii realizowanej w danej jednostce teryto-
rialnej, 

– naleŜy pamiętać, Ŝe budowanie wizerunku powinno być ściśle podpo-
rządkowane precyzyjnie określonym celom zapisanym w strategii roz-
woju i określone w taki sposób, aby moŜna było je monitorować, 

– działania promocyjne nie są zawieszone w próŜni, lecz są prowadzone 
w konkurencji z innymi podmiotami. 

W marketingu miast i regionów podkreśla się zazwyczaj unikatowość i nie-
powtarzalność oferty. Nie tylko samo miejsce jest niepowtarzalne, ale równieŜ 
to, co moŜe się w nim dziać. Kreatywność i pomysłowość osób związanych  
z kształtowaniem produktów miejsca i ich promocji jest jak najbardziej poŜąda-
na. Podnoszenie atrakcyjności obszaru przez tworzenie, eksponowanie i popula-
ryzację unikatowej oferty zwiększa konkurencyjność obszaru. Jednym z pomy-
słów na efektywny marketing jest event marketing. Wymiar promocyjny i me-
dialny takich działań najczęściej jest bardzo korzystny. Przynosi odpowiedni 
rozgłos, ale równieŜ przekłada się na konkretny dochód zaangaŜowanych pod-
miotów i samorządu8. 

Rozwojowi lokalnemu sprzyja równieŜ wsparcie produktów (wyrobów  
i usług) o charakterze niemasowym i przyjaznym dla środowiska oraz związa-
nych z tradycją danego terenu. Wzmacnia to specyfikę i niepowtarzalny charak-
ter miejsca, ale równieŜ pobudza przedsiębiorczość na danym terenie. 

Kształtowanie produktu miejsca i jego promocja odbywają się zazwyczaj 
przy współpracy wielu podmiotów. Od samorządów podmioty z danego obsza-
ru oczekują zazwyczaj inicjowania tej współpracy i koordynacji działań. Opinia 
podmiotów lokalnych na temat działań marketingowych władz samorządowych 

                                                 
7 T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu tery-

torialnego, w: Marketing terytorialny…, s. 128–130. 
8 M. Maciątek, Eventy – niedoceniane bo nieoceniane, „Marketing w Praktyce” 2007, nr 1. 
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na podstawie przeprowadzonego badania własnego została przedstawiona  
w następnej części artykułu. 

Opinia podmiotów lokalnych na temat działań marketingowych władz sa-
morządowych na podstawie badania własnego 

Celem badania było poznanie opinii podmiotów lokalnych na temat działań 
marketingowych władz samorządowych. Badanie przyprowadzono w listopa-
dzie 2013 roku i obejmowało ono przedsiębiorstwa z gmin województwa po-
morskiego. Największą grupę respondentów wśród gmin stanowiły gminy  
o charakterze wiejskim (42%) oraz miejsko-wiejskim (39%). W strukturze ba-
danych przedsiębiorstw przewaŜały przedsiębiorstwa małe (76%). Wśród nich 
aŜ 89% to firmy, które zatrudniały mniej niŜ 5 osób.  

Według ankietowanych, władze samorządowe powinny silniej angaŜować 
się w działania marketingowe obszaru (100% wskazań). Zdecydowana więk-
szość uwaŜa równieŜ, Ŝe samorząd to główny podmiot, który kształtuje produkt 
i kreuje wizerunek miejsca (73% odpowiedzi). Respondenci uwaŜają równieŜ, 
Ŝe główny cięŜar stymulowania rozwoju lokalnego spoczywa na władzach sa-
morządowych (88% odpowiedzi), na drugim miejscu najczęściej stawiają po-
wołane w tym celu przez samorządy organizacje i instytucje (agencje, spółki, 
czy stowarzyszenia). Instytucje rządowe w zasadzie nie miały większego zna-
czenia dla respondentów w tym zakresie (zaledwie 4 miejsce na 5 proponowa-
nych w 82% odpowiedzi). 

Respondenci uznają, Ŝe wkład przedsiębiorców w rozwój lokalny jest naj-
większy ze wszystkich rodzajów podmiotów (97% odpowiedzi). Jednak wska-
zują równieŜ na niewielkie zadowolenie wspierania ich działalności przez sa-
morządy terytorialne (zaledwie średnio 3 punkty w skali od 1 do 10). Bardzo 
nisko oceniają równieŜ działania marketingowe gmin (ogólnie 2 punkty w skali 
od 1 do 10). Jako przyczynę podają najczęściej niski poziom wiedzy marketin-
gowej zatrudnianych pracowników (71% odpowiedzi) oraz brak synchronizacji 
z potrzebami przedsiębiorstw (23%). 

Na pytanie, w jakie działania gminy angaŜowali się respondenci, przedsię-
biorcy niestety odpowiadali najczęściej, Ŝe nie uczestniczyli w Ŝadnych (87%). 
Wynikało to, według badanych, z braku propozycji od samorządów. Nieliczne 
podmioty wskazały, Ŝe czasem angaŜują się w organizowane przez gminę im-
prezy. 

Skuteczność poszczególnych działań respondenci średnio ocenili następują-
co (w skali rosnącej od 1 do 10): działania PR w zakresie budowania pozytyw-
nego wizerunku (8), kształtowanie marki obszaru lub jego submarek (w tym 
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zarządzanie znakami graficznymi) (6), reklama – bilboardy, plakaty, telewizja, 
radio, prasa (2), event marketing (9), targi (3), strony internetowe (5), gadŜety  
i upominki (2). NajwyŜszą ocenę przyznano dla event marketingu i działań  
w zakresie kształtowania wizerunku. Natomiast z punktu widzenia przedsię-
biorców na wykorzystanie poszczególnych działań – respondenci wskazywali, 
Ŝe są to głównie (w skali rosnącej od 1 do 10): działania PR w zakresie budo-
wania pozytywnego wizerunku (2), kształtowania marki obszaru lub jego sub-
marek (w tym zarządzanie znakami graficznymi) (2), reklama – bilboardy, pla-
katy, telewizja, radio, prasa (5), event marketing (4), targi (7), strony interneto-
we (4), gadŜety i upominki (8). Niestety jak widać, wykorzystanie działań mar-
ketingowych przez samorządy w opinii respondentów rozbiega się z tym, co 
uwaŜają za skuteczne.  

Współpracę z samorządem przedsiębiorcy oceniają bardzo nisko (zaledwie 
na 4 punkty w skali od 1 do 10). Tylko 14% podmiotów określa ją jako zadowa-
lającą. Współpraca dotyczy głównie działań w zakresie zagospodarowania tere-
nu i moŜliwości inwestycji. Tylko 18% podmiotów wskazuje na współpracę  
w zakresie promocji. 

W badaniu zapytano się równieŜ respondentów o to, czy znają dokumenty 
samorządu lokalnego dotyczące rozwoju oraz promocji – i co o nich sądzą. 42% 
podmiotów przyznało, Ŝe wie, iŜ takie dokumenty istnieją, ale zaledwie 5%  
z nich wie, jakie są ich załoŜenia. Okazuje się, Ŝe brak zainteresowania plano-
wym podejściem gminy do rozwoju obszaru jest powszechny. Przyczyn takiego 
stanu moŜna się doszukiwać w niedostatecznym docenieniu przez władze samo-
rządowe marketingu wewnętrznego. Zastosowanie narzędzi marketingu we-
wnętrznego mogłoby poprawić sprawność komunikacji wewnętrznej z lokalną 
społecznością.    

Podsumowanie 

ZaangaŜowanie władz samorządowych w rozwój lokalny jest konstytucyjną 
i ustawową powinnością. Marketing umoŜliwia podniesienie atrakcyjności ob-
szaru i osiąganie przewagi konkurencyjnej nad innymi obszarami. MoŜliwości 
zastosowania narzędzi marketingowych przez samorządy są dość szerokie: od 
kształtowania produktu (np. gospodarka przestrzenna) po jego kreowanie i po-
pularyzację, przy wykorzystaniu róŜnych form promocji. Jednym z podstawo-
wych celów samorządu jest stwarzanie pozytywnej atmosfery dla przedsiębior-
czości i wsparcie podmiotów lokalnych. Współpraca z tymi podmiotami po-
winna być podstawą w działaniach władz samorządowych. 
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Po analizie wyników przeprowadzonego badania moŜna stwierdzić, Ŝe 
współpraca przedsiębiorstw z samorządem (w opinii badanych przedsiębior-
ców) jest na dość niskim poziomie. Działania, które podejmują samorządy lo-
kalne, oceniane są bardzo słabo. Jednocześnie badane podmioty przyznają, Ŝe 
same nie są zbyt zainteresowane współpracą z samorządem lokalnym i nie wy-
kazują zainteresowania jego działaniami.  

MoŜna wyciągnąć jednoznaczny wniosek, Ŝe słabym punktem działań mar-
ketingowych samorządów są działania skierowane do wewnątrz gminy, obej-
mujące mechanizmy marketingu wewnętrznego. MoŜna załoŜyć, Ŝe wzmocnie-
nie marketingu wewnętrznego w samorządach lokalnych obejmującego pod-
mioty i społeczeństwo lokalne znacznie zwiększyłoby skuteczność działań ze-
wnętrznych. 
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Summary 

 
Local development depends largely on the actions of self-government. Marketing promotes 

entrepreneurship and improves the quality of residents’ life. It is also a condition for enhancing 
the attractiveness and competitiveness of the area. The aim of the study is to demonstrate the 
applicability of marketing tools by local authorities and assessment of these actions by economic 
entities. Cooperation of self-government with entities located in certain area is the basis for the 
effectiveness of undertaken actions. The conducted research shows that companies do not highly 
appreciate this cooperation. Evaluation of marketing actions by self-governments is also low. 
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EVENT JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT  
MARKETINGU MIEJSC NA PRZYKŁADZIE LUBLINA 

 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie event marketingu jako narzędzia z powodzeniem wy-
korzystywanego w marketingu miejsc. Marketing wydarzeń jest szczególnym sposobem komuni-
kacji marketingowej, który moŜe być stosowany przez miasta i regiony, w celu budowania poŜą-
danego wizerunku i promowania danego miejsca. W artykule przybliŜono istotę eventu oraz 
czynniki determinujące jego zastosowanie. Zasadniczą część opracowania stanowi studium przy-
padku Lublina jako przykład pozytywnego wykorzystania eventu marketingowego Carnaval 
Sztuk-Mistrzów w promocji miasta.  

Słowa kluczowe: event marketing, marketing miejsc, Lublin 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach komunikacja marketingowa przechodzi znaczące zmia-
ny, które wpłynęły na jej rozwój oraz rezultaty moŜliwe dzięki niej do osiągnię-
cia. Zmiany te spowodowały pojawienie się nowych metod komunikacji, wy-
wołujących powstanie nowych moŜliwości interakcji z klientami. Narzędzia, 
które były stosowane do tej pory, uległy takŜe rozszerzeniu, co z kolei wpłynęło 
bardzo korzystnie na efekty ich działań.   

Działania komunikacyjne w obszarze promocji miast i regionów są coraz 
częściej i chętniej wykorzystywane. Miasta i regiony konkurują ze sobą, by 
stworzyć najlepszą ofertę i przyciągnąć turystów. Dzisiejszy turysta dokonuje 
świadomych wyborów i oferta musi być dostosowana do jego potrzeb. Wyraźny 

                                                 
1 j.wyrwisz@pollub.pl. 
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rozwój marketingu terytorialnego sprawił, Ŝe odbiorca przekazów kierowanych 
ze strony miast i regionów jest bardziej wymagający i jednocześnie zdecydo-
wanie bardziej krytyczny2. Umiejętne korzystanie z narzędzi marketingowych 
pomaga w promowaniu tego, co w danym miejscu wyjątkowe. Jednym z takich 
narzędzi jest event marketing (wydarzenie marketingowe). To szczególna forma 
komunikacji, która moŜe być efektywnie wykorzystywana jako instrument bu-
dowania poŜądanego wizerunku miasta. WaŜny jest interesujący pomysł na 
wydarzenie, spójny z deklarowanymi wartościami i toŜsamością marki miasta,  
a jednocześnie budzący zainteresowanie i interakcję ze strony odbiorców. 

W powiązaniu z powyŜszym, celem artykułu jest wskazanie eventu marke-
tingu jako narzędzia promocji miasta, ze szczególnym uwzględnieniem kre-
owania toŜsamości marki miasta. Wykorzystując studia piśmiennictwa, zasoby 
internetowe oraz własne obserwacje, skoncentrowano się na przykładzie Lubli-
na, który konsekwentnie wykorzystuje event w realizacji strategii marki miasta. 
Wydarzenie Carnaval Sztuk-Mistrzów na stałe weszło do kalendarza działań 
marketingowych miasta, budząc olbrzymie zainteresowanie i promując miasto 
nie tylko w kraju, ale w całej Europie. Jednocześnie specyfika tego wydarzenia 
bardzo zręcznie wpisuje się w kreowane wartości marki miasta, podkreślając jej 
unikatowość i moŜliwości doświadczania. 

Marketing miejsc – istota i znaczenie  

RozwaŜania nad znaczeniem wydarzeń w marketingu miejsc rozpoczęte zo-
staną od usystematyzowania pojęć i terminów związanych z podjętym tematem. 
Marketing miejsc oznacza całokształt skoordynowanych działań podmiotów 
lokalnych, regionalnych czy ogólnokrajowych, zmierzających do wykreowania 
procesów wymiany i oddziaływanie przez rozpoznanie, kształtowanie i zaspo-
kojenie potrzeb oraz pragnień mieszkańców3. W marketingu miejsc zaspokoje-
nie potrzeb i wewnętrznych oraz zewnętrznych pragnień odbiorców jest moŜli-
we dzięki uprzedniemu rozpoznaniu ich potrzeb, dalej zaś – potrzeb tych pobu-
dzaniu i kreowaniu4. Zadaniem marketingu miejsc jest kreowanie i kierowanie 
wyobraŜeniem ludzi o miastach5. 

Dobór instrumentarium w marketingu miejsc jest decyzją złoŜoną, o po-
waŜnych konsekwencjach dla realizacji załoŜonych wcześniej celów. Waga tej 

                                                 
2 Public relations miast i regionów, red. A. Duda, Difin, Warszawa 2010, s. 134. 
3 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 

Kraków 2007, s. 16. 
4 Ibidem, s. 16. 
5 G. Kiszluk, Problem tkwi w naszej  świadomości, „Brief” 2011, nr 7/8, s. 28. 
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decyzji determinuje bowiem końcowy sukces przedsięwzięcia oraz przede 
wszystkim buduje prestiŜ i pozytywny wizerunek miasta. Priorytetowym celem 
marketingu miejsc o charakterze strategicznym jest kształtowanie pozytywnego 
image’u miasta czy regionu, gminy oraz jednostek lokalnych – przez podnosze-
nie atrakcyjności oraz pozycji regionu6. 

Obecnie konkurencja miast i regionów jest ogromna. Oznacza to, Ŝe istnieje 
rynek, na którym przedstawiane są oferty produktów miast, usługi, przestrzeń, 
nieruchomości. Produkt, czyli dobro lub wartości miejskie, jako przedmiot 
marketingu miasta jest mało podatny na zmiany. Wynika to z faktu, Ŝe im więk-
sze miasto, tym produkt jest bardziej złoŜony. Samo miasto moŜe być megapro-
duktem7. Z punktu widzenia marketingu miasta, moŜna rozpatrywać je dwoja-
ko: z jednej strony miasto jako całość, czyli złoŜony megaprodukt, z drugiej zaś 
– miasto jako podzbiór produktów miejskich mniej lub bardziej złoŜonych8. 

Event marketing w promocji miejsc 

WaŜnym elementem promocji miast i regionów są wydarzenia zarówno go-
spodarcze oraz naukowe, jak i kulturalne oraz sportowe. Decydują one o dyna-
mice rozwoju miast, ich atrakcyjności i wizerunku. Z tego powodu są kluczo-
wymi elementami strategii rozwoju miejsc. Z tego powodu są kluczowymi ele-
mentami strategii rozwoju miejsc. Jest to doskonała okazja do spotkań wpisują-
ca się w toŜsamość miasta i kształtująca jego wizerunek9.  

Event marketing, czyli marketing wydarzeniowy, definiowany jest jako 
róŜnego rodzaju imprezy artystyczne, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Im-
prezy okolicznościowe mają za zadanie kreować poŜądany wizerunek marki, 
wpływać na zmianę jej postrzegania i wzrost rozpoznawalności10. Jednocześnie 
zapewniają uczestnikom i odbiorcom korzyści emocjonalne, społeczne oraz 
poznawcze11. Eventy korzystnie oddziałują na toŜsamość terytorialną przez12: 

                                                 
6 W. Furman, Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białostocka Fundacja Kształcenia 

Kadr, Białystok 2010, s. 21. 
7 T. Markowski, Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN, Warszawa 2006, s. 94–95. 
8 Ibidem, s. 94–95. 
9 Ibidem, s. 131–132. 
10 M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie silną marką, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 

s. 226. 
11 D.E. Jaremen, E. Nawrocka, Rola wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miejsca, w: Marke-

ting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Strategie marketingowe miast i regionów, red. 
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, Problemy Zarządza-
nia, Finansów i Marketingu nr 23, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 
s. 320. 
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a) moŜliwość zacieśniania więzów międzyludzkich; 
b) dostarczanie atrakcyjnego sposobu spędzenia wolnego czasu; 
c) kształtowanie społecznej świadomości związanej z danym eventem, np. 

odnoszących się do kultury, historii, przyrody, edukacji, produktów re-
gionalnych. 

Eventy marketingowe są najczęściej przedsięwzięciami krótkotrwałymi 
(kilka godzin lub dni) i mają bardzo zróŜnicowany charakter. MoŜna wyróŜnić 
następujące rodzaje eventów13:  

− wydarzenia kulturalne (np. festiwale, karnawały, obchody i uroczysto-
ści, gale), 

− biznes i handel (np. spotkania biznesowe, konferencje, pokazy, wysta-
wy), 

− sztukę i rozrywkę (np. koncerty, festiwale, gale, ceremonie), 
− wydarzenia naukowe i edukacyjne (np. konferencje, seminaria, wykłady 

i prelekcje), 
− wydarzenia prywatne (spotkania rodzinne i towarzyskie). 
Event marketing realizowany przez miasto jest narzędziem silnie oddziału-

jącym na jego pozycjonowanie w świadomości potencjalnych odbiorców. MoŜe 
stanowić istotny atrybut miejsca, podkreślający jego unikatowe cechy i specyfi-
kę14. 

Studium przypadku – Carnaval Sztuk-Mistrzów w Lublinie 

Lublin od ponad siedmiu lat konsekwentnie realizuje projekt marki miasta. 
Ma on słuŜyć budowaniu spójnego, trwałego wizerunku Lublina oraz opraco-
waniu i doborowi narzędzi słuŜących jego promocji. Opiera się na kształtowa-
niu wizerunku miasta z wykorzystaniem atutów i wyróŜników marki atrakcyj-
nych z punktu widzenia mieszkańców, turystów, kandydatów na studia czy 
inwestorów. Strategia marki Lublina obejmuje pozycjonowanie oraz elementy 
strategii komunikacji. Pozycjonowanie określa zarówno dziedzictwo, mocne 
strony, cechy wyróŜniające, osobowość, ambicje, wartości jak i wizję marki15.  

                                                                                                                        
12 A. Raszkowski, Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania toŜsamości tery-

torialnej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa 
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, red. A. Smalec, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 775, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 30, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 230. 

13 D.E. Jaremen, E. Nawrocka, Rola wydarzeń…, s. 321. 
14 Ibidem, s. 320. 
15 Projekt „Marka Lublin”, http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=45198 

(27.03.2014). 
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W kontekście prezentacji wydarzenia marketingowego jako waŜnego in-
strumentu budowania wizerunku miasta oraz w celu wykazania spójności mię-
dzy eventem a kreowaną marką, zasadne wydaje się wskazanie charaktery-
stycznych elementów strategii marki Lublin, co ujęto w tabeli 1. 

Tabela 1  

Elementy strategii marki Lublin 

Kluczowe elementy Charakterystyka 

Dziedzictwo 

Lublin to miasto o blisko 700-letniej historii obfitującej  
w waŜne i malownicze wydarzenia rodzące się na styku 
kultury polskiej i wschodnich kresów Rzeczypospolitej 
Kluczowe wątki z historii marki waŜne dla jej dzisiejszej 
toŜsamości: 
– świetność okresu Jagiellonów, 
– wielokulturowość i tradycja jarmarków, 
– tolerancja religijna wspierająca wielowyznaniowość 

(Ŝydzi, katolicy, ewangelicy i prawosławni), 
– sztuka i literatura renesansowa, 
– przedwojenna diaspora Ŝydowska 

Wyjątkowość marki 

Bogactwo historyczne i kulturalne miasta w kameralnej,  
a przez to niepowtarzalnej, inspirującej odsłonie 

Potencjał kreatywny tkwiący w młodych ludziach 
Kompetencja „wschodnia” będąca pochodną bliskości geo-
graficznej Wschodu i specyficznej duchowości kresowej 
Potencjał ekologiczny produktów 

Wizja marki 

Punkt widzenia: Lublin jest miastem, w którym świado-
mość bogactwa przeszłości powinna inspirować przyszłość: 
kulturalną, akademicką i biznesową 
Obietnica: chcemy, by Lublin wyzwalał w ludziach zmianę 
oraz odkrywcze i twórcze myślenie 
Sposób działania: aby zrozumieć Lublin trzeba go poczuć. 
Lublin naleŜy doświadczać, a nie jedynie oglądać 

Źródło: opracowanie na podstawie oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta Lublin, Projekt 
„Marka Lublin” , http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=45198 (27.03.2014). 

W powiązaniu z załoŜeniami strategicznymi marki Lublina, kreowanej pod 
hasłem „Lublin. Miasto inspiracji”, jednym z kluczowych instrumentów jej 
komunikowania stał się cykliczny event w przestrzeni miejskiej miasta. Odby-
wa się rokrocznie latem, nieprzerwanie od 2008 roku. Początkowo zaistniał 
jako Festiwal Sztukmistrzów, aktualnie nosi nazwę: Carnaval Sztuk-Mistrzów. 
Logo eventu przedstawiono na rysunku 1. Jest to wielki festiwal przedstawiają-
cy współczesne widowiska kuglarskie i cyrkowe. Nazwa wydarzenia nawiązuje 
do tytułowej postaci ksiąŜki Sztukmistrza z Lublina autorstwa Izaaka Singera. 
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Jasza Mazur z powieści Singera, iluzjonista i akrobata, ma przypominać o prze-
nikaniu kultur i róŜnorodności religijnej w tradycji miasta16. 

 
Rys. 1. Logo Carnavalu Sztuk-Mistrzów 

Źródło: O projekcie, http://warsztatykultury.pl/warsztatykultury-projekty/carnaval/o-projekcie/ 
(27.03.2014). 

Organizatorzy prezentują Carnaval Sztuk-Mistrzów jako święto radości  
i zabawy, z eksplozją pozytywnych emocji i nieskrępowaną zabawą. Jednak 
Carnaval ma równieŜ skłaniać do głębszych refleksji17. Jest wydarzeniem, które 
przemienia miasto w teatralną scenę. Wówczas kaŜdy przechodzień staje się 
jednocześnie widzem i twórcą przedstawień rozgrywających się bezpośrednio 
na ulicach miasta. To, co róŜni go od innych festiwali, to prezentacja nowych 
dyscyplin sztuki inspirowanych cyrkiem i teatrem18. Na ulicach miasta pojawia-
ją się uliczni artyści, odbywają się spektakle, popisy akrobatyczne oraz warszta-
ty kuglarskie, teatralne i lalkarskie. Na festiwalu prezentują się wykonawcy 
nowych dziedzin sztuki: akrobaci, klauni, Ŝonglerzy, komicy, linoskoczkowie, 
grupy cyrkowe oraz teatralne i zespoły muzyczne. MoŜna oglądać popisy hi-
ghlinerów, czyli osób chodzących po taśmach rozpiętych między wysokimi 
budynkami19. Licznie udzielają się buskerzy, czyli osoby zabawiające prze-
chodniów i zbierające pieniądze „do kapelusza”. Busker moŜe prezentować 
kaŜdy rodzaj sztuki, muzyki, Ŝonglerkę, ekwilibrystykę, iluzję, a w odróŜnieniu 
od artysty teatru ulicznego – stawia sobie za cel zabawienie przechodniów  
i zaangaŜowanie ich w przedstawienie20. 

                                                 
16 Carnaval Sztuk-Mistrzów, http://pl.wikipedia.org/wiki/Carnaval_Sztuk-Mistrz%C3%B3w 

(27.03.2014). 
17 Folder, http://www.sztukmistrze.eu/public/upload/files/folder_csm2013.pdf (27.03.2014). 
18 Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013, http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=200096 

(27.03.2014). 
19 Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013 w sierpniu w Lublinie, http://poznajpolske.onet.pl/carnaval-

sztuk-mistrzow-2013-w-sierpniu-w-lublinie/0l8ee (27.03.2014). 
20 Busker, http://www.sztukmistrze.eu/pl/article/view/24 (27.03.2014). 
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Z roku na rok zwiększa się liczba artystów uczestniczących w opisywanym 
wydarzeniu. Podczas Carnavalu w sierpniu 2013 roku widzowie mogli zoba-
czyć 80 wydarzeń artystycznych, w których wystąpiło ponad 100 artystów  
i zespołów. Biorący udział w wydarzeniu artyści pochodzą niemal z całego 
świata, reprezentując m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję, Argentynę, 
Włochy, Chile, Hiszpanię, Czechy, Rumunię i Węgry21. 

Jak większość działań promocyjnych, event jest ściśle powiązany z media-
mi społecznościowym22. Wydarzenie ma swój fanpage na Facebooku, który – 
prowadzony systematycznie i aktywnie przez cały rok – spełnia rolę interak-
tywnego medium z odbiorcami oraz marketingu szeptanego23. 

Carnaval Sztuk-Mistrzów został doceniony przez róŜne gremia i jest laurea-
tem wielu prestiŜowych wyróŜnień i nagród. Pierwsza edycja otrzymała tytuł 
Wydarzenia Kultury 2010 „Gazety Wyborczej” w Lubinie oraz miano najlep-
szego polskiego produktu promocyjnego 2010 roku w konkursie Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Carnaval wyróŜniono takŜe prestiŜową nagrodą 
„Kryształowa Elka” – jako wydarzenie najlepiej promujące region w 2011 roku. 
Kolejna edycja wydarzenia przyniosła tytuł najlepszego Produktu Turystyczne-
go Województwa Lubelskiego 2012 oraz prestiŜowy Certyfikat Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej24. W roku 2013 Carnaval zdobył pierwszą nagrodę na Wel-
come Festivalu – Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Marketingu Miejsc 
otrzymując „Trójkąt Efektywności Briefu” dla najlepszych projektów w dzie-
dzinie budowania marek miejsc25. 

Sukcesy kolejnych edycji Carnavalu Sztuk-Mistrzów sprawiły, Ŝe stał się 
on imprezą–wizytówką Lublina. Wydarzenie znakomicie oddaje duchowość, 
autentyzm i bogactwo kulturowe miasta, podkreślając przy tym inspirujący 
klimat miasta. Staje się potwierdzeniem obietnicy składanej przez markę, Ŝe 
poznanie Lublina moŜliwe jest przez jego prawdziwe doświadczanie.  

Podsumowanie 

Promocja marki miasta to proces długofalowy i złoŜony, wymagający do-
brze zaplanowanej strategii i konsekwentnej implementacji. Miernikiem sku-
tecznej promocji jest wzrost zainteresowania miastem, zwiększona liczba inwe-

                                                 
21 Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013 w sierpniu… 
22 A. Prejs, Społecznościowa strona eventu, „Brief” 2013, nr 4, s. 72. 
23 https://pl-pl.facebook.com/sztukmistrze (27.03.2014). 
24 Carnaval-Sztuk Mistrzów najlepszym projektem w dziedzinie budowania marek miejsc, 

http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=192544 (27.03.2014). 
25 K. Gembalik-Kinas, Welcome Festiwal w obiektywie, „Brief” 2013, nr 7/8, s. 93. 
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stycji i przede wszystkim turystów. WaŜna jest teŜ opinia samych mieszkań-
ców, którzy identyfikują się ze swoim miastem. Jak pokazuje zaprezentowany 
przypadek miasta Lublina, spójna i całościowa strategia wdraŜania marki miasta 
przynosi zamierzone efekty. Zbudowany został wizerunek miasta oparty na 
wartościach, które nie są tylko deklaratywnymi elementami strategii, lecz sta-
nowią integralną część miasta, dającą się zobaczyć i poczuć. Przykład cyklicz-
nego letniego event marketingu, jakim jest Carnaval Sztuk-Mistrzów w Lubli-
nie, doskonale wpisuje się w budowany wizerunek miasta, podkreślając jego 
kluczowe elementy, takie jak dziedzictwo, wyjątkowość marki oraz wizję opar-
tą na doświadczaniu miasta. Wskazane atuty potwierdzają zasadność i wymier-
ne korzyści z zastosowania eventu jako instrumentu w komunikacji marketin-
gowej miasta. 
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The purpose of the paper is to describe event marketing as successfully used tool in place 
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WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
ZNANYCH OSÓB W PROMOCJI MIASTA  

NA PRZYKŁADZIE JELENIEJ GÓRY 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule zaprezentowano moŜliwości promocji miasta przy wykorzystaniu niestandardowej 
formy, jaką jest celebrity endorsement. Przedstawiono problematykę marketingu terytorialnego 
oraz jego wpływu na rozwój jednostek terytorialnych. W dalszej części autor scharakteryzował 
produkt turystyczny miasta, a takŜe moŜliwości jego promocji. Oprócz tradycyjnych narzędzi 
promocji zaprezentowano takŜe niestandardowe formy promocji miasta. Omówiono istotę działań 
z zakresu celebrity endorsement, a takŜe przykłady zastosowania tego elementu promocji w Pol-
sce. W końcowej części opracowania zaprezentowano działania związane z wykorzystaniem 
wizerunku znanej osoby na przykładzie Jeleniej Góry. 

Słowa kluczowe: promocja, miasto, niestandardowe formy promocji, celebrity endorsement, 
wizerunek 

Wprowadzenie 

Marketing terytorialny to zjawisko, które od kilku lat jest istotnym elemen-
tem aktywności polskich miast. Marketingowe podejście do zarządzania jed-
nostką terytorialną polega na zrozumieniu, Ŝe warunkiem rozwoju jest koncen-
tracja nie tylko na realizacji własnych celów, ale takŜe na oczekiwaniach od-
biorców ofert jednostki terytorialnej oraz na identyfikowaniu i zaspokajaniu ich 
potrzeb w sposób bardziej efektywny, niŜ czyni to konkurencja. 

Marketing terytorialny zajmuje znaczące miejsce w lokalnych programach 
rozwoju. Jest określany jako całokształt skoordynowanych działań podmiotów 
                                                 

1 piotr.zawadzki@ue.wroc.pl. 
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lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych zmierzających do wykreowania 
procesów wymiany i oddziaływania przez rozpoznanie, kształtowanie i zaspo-
kojenie potrzeb oraz pragnień mieszkańców. Głównym celem marketingu tery-
torialnego jest wpływanie na opinie, postawy i zachowania zewnętrznych i we-
wnętrznych grup zainteresowanych klientów, przez kształtowanie właściwego 
zestawu środków i instrumentów stymulowania relacji wymiennych2. 

Działalność ta związana jest ze stale wzrastającym poziomem wiedzy władz 
koordynujących proces kreowania wizerunku miasta, m.in. w zakresie stosowa-
nia reguł celebrity endorsement. Wykorzystanie znanych osób w promocji miast 
ma coraz większe zastosowanie w marketingu terytorialnym. Celem artykułu 
jest zatem pokazanie moŜliwości promocji produktu miasta przy wykorzystaniu 
nowoczesnej formy, jaką jest celebrity endorsement. 

Znaczenie promocji produktu turystycznego miasta 

Traktowanie miasta jako produktu nabiera szczególnego znaczenia w tury-
styce, w której rola środowiska przestrzennego jest waŜniejsza niŜ w innych 
sektorach gospodarki. Początkowo pojęcie konkurencyjności na rynku tury-
stycznym odnoszono do przedsiębiorstw funkcjonujących na tym rynku. Obec-
nie jest ono powszechnie wykorzystywane w ramach szeroko pojętej regionali-
styki, czyli w odniesieniu do róŜnych układów przestrzennych – krajów, regio-
nów czy miast. Silna konkurencja i zaostrzająca się walka o turystę rozgrywa 
się bowiem nie tyle między firmami turystycznymi, ale przede wszystkim mię-
dzy podobnymi pod względem walorów – stanowiących główny czynnik przy-
ciągający turystów – miejscami docelowymi podróŜy3. 

Oferta stworzona z dostępnych do zaoferowania zasobów miasta stanowi 
jego swoisty produkt. W tym świetle promocja ma za zadanie informowanie 
i przekonywanie o atrakcyjności lokalnych zasobów, jest platformą komunikacji 
podmiotów promocji z aktualnymi i potencjalnymi uŜytkownikami zasobów 
miasta4. Skuteczność tych działań w duŜej mierze opiera się na zintegrowanym 
działaniu wszystkich uczestników lokalnej przestrzeni, zainteresowanych roz-
wojem gospodarczym miasta, a dzięki temu wzmocnieniem jego pozycji konku-
rencyjnej. 

                                                 
2 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2007, s. 22. 
3 B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wyd. Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 390. 
4 M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 61. 
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Działania promocyjne w marketingu terytorialnym ukierunkowane są 
przede wszystkim na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów oraz przycią-
gnięcie turystów, ale takŜe na ukształtowanie właściwych relacji między samo-
rządami a mieszkańcami. Promocję w tym kontekście rozumie się jako cało-
kształt działań związanych z komunikowaniem się jednostki terytorialnej z oto-
czeniem, obejmującym informowanie o terytorium, przekonywanie o jego 
atrakcyjności i nakłanianie do nabycia produktów terytorialnych potencjalnych 
rynków docelowych5. Do celów najbardziej poŜądanych przez miasta naleŜą: 

– wzrost świadomości turystów dotyczącej istnienia miasta, 
– przekonywanie o walorach miasta, 
– podnoszenie uŜyteczności oferty miasta, 
– kształtowanie toŜsamości i pozytywnego wizerunku, 
– przyciąganie większej liczby turystów i inwestorów.  
Miasta dysponujące lepszą ofertą produktową stosują zróŜnicowane formy 

promocji mające najczęściej charakter masowy. W przypadku mniejszych miej-
scowości prowadzone działania promocyjne koncentrują się na elementach do-
tyczących jakości ich produktu. Oprócz tradycyjnych narzędzi komunikacji, 
jednostki terytorialne stosują specyficzne instrumenty promocyjne, które 
wspomagają ich wizerunek. Przykładem jest organizacja róŜnego typu wyda-
rzeń, które przyciągają rozmaite grupy odbiorców. Innymi działaniami w zakre-
sie promocji podejmowanymi przez samorządy są: uczestnictwo w targach, 
współpraca z miastami partnerskimi, a takŜe prowadzenie punktów IT oraz 
umieszczenie informacji o mieście w informatorach gospodarczych.  

Coraz więcej miast docenia równieŜ moŜliwość wykorzystania nowych, 
bardziej efektownych form promocji, do których moŜna zaliczyć:  

– city placement,  
– portale społecznościowe,  
– artykuły sponsorowane w prasie,  
– wspieranie wizerunkiem sławnych osób – celebrity endorser,  
– wykorzystanie gier komputerowych lub planszowych,  
– rekonstrukcje wydarzeń historycznych,  
– wydarzenia sportowe,  

                                                 
5 M. Rawski, Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorial-

nym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja  
w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2010, s. 69. 
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– aplikacje mobilne na telefony6.  
Korzyści płynące z takich działań są wymierne, a ewentualne koszty często 

szybko się zwracają. Im bardziej rozpoznawalne jest miasto, tym większe mogą 
być zyski dla lokalnej gospodarki oraz turystyki. 

Celebrity endorser – istota i przykłady zastosowań 

Świadomość moŜliwych do uzyskania korzyści, istniejąca wśród władz 
miasta i jego mieszkańców, przyczynia się do podejmowania prób adaptowania 
na grunt jednostek terytorialnych narzędzi marketingu sprawdzonych na rynku 
komercyjnym, choć nie zawsze skutecznie. Wynika to, w przeciwieństwie do 
promocji konkretnych produktów czy firm, z duŜej trudności promowania miej-
sca – megaproduktu złoŜonego z wielu róŜnorodnych subproduktow7. 

Jednym z narzędzi promocji wykorzystywanym na rynku komercyjnym jest 
celebrity endorser (osobowości wspierającej swoim wizerunkiem produkt). 
Mianem tym określa się kaŜdą osobę cieszącą się publiczną uwagą i powszech-
nym rozpoznawaniem, uŜyczającą swego wizerunku dobrom konsumpcyjnym  
i kampaniom publicznym w trakcie szeroko pojętej promocji, w której uczestni-
czy. Zaliczają się do nich nie tylko wielkie sławy kina czy telewizji, ale takŜe 
sportowcy, politycy, artyści, znani biznesmeni, wojskowi, dziennikarze. Co 
ciekawe, często jako osobowość wspierającą wizerunkiem dobra i usługi wyko-
rzystuje się postacie animowane (np. Kubuś Puchatek), a takŜe osobistości nie-
Ŝyjące (Pablo Picasso, Albert Einstein)8. 

Na podstawie zdobytych doświadczeń moŜna wskazać metody prostego 
przeniesienia popularności bohatera reklamy na reklamowany przez niego pro-
dukt. MoŜliwe są dwa rozwiązania: znana osoba stosuje promowany produkt  
w sposób naturalny – bądź jej rola zostaje ograniczona do swoistej rekomenda-
cji. W przypadku marketingu terytorialnego odwołanie się do „uŜywania” pro-
mowanego produktu sprowadza się do poinformowania o zamieszkaniu osoby 
publicznej w danej miejscowości. Za rekomendację natomiast naleŜy uznać 

                                                 
6 P. Zawadzki, City placement jako element promocji produktu turystycznego miast, w: Gospo-

darka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  
nr 304, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013, s. 374. 

7 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania,  
w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Cen-
trum Badań i Studiów Francuskich – Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41. 

8 M. Awdziej, J. Tkaczyk, Wspieranie produktu wizerunkiem znanej osobowości, „Marketing  
w Praktyce” 2002, nr 9, s. 25. 
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polecenie przez taką osobę danego miejsca jako celu wakacyjnego wypoczynku, 
lokalizacji inwestycji itp.9 

Osobowości przenoszą w obszar działań marketingowych intensywne prze-
Ŝycia emocjonalne i silne znaczenia ze świata obowiązującej w danym świecie 
kultury. Ich Ŝycie słuŜy jako idealny czy uniwersalny wzór do naśladowania, 
takŜe w sferze konsumpcji i stylu Ŝycia. Konsumenci pilnie śledzą losy podzi-
wianych przez siebie osobowości, których zachowanie oraz poglądy wpływają 
na ocenę produktów i marek wspieranym swoim wizerunkiem. Uczestnictwo 
znanej osoby w promocji jest teŜ wartościową informacją dla inwestorów, któ-
rzy mogą interpretować ten fakt jako przejaw dobrej kondycji firmy, jej siły  
i inicjowania nowych strategii rynkowych. 

Siła oddziaływania znanych osób, których wizerunek wykorzystano w dzia-
łaniach promocyjnych, wynika z kilku zjawisk. Postacie publiczne są przede 
wszystkim powszechnie rozpoznawane, zatem łatwo przyciągają uwagę adresa-
tów działań marketingowych. Z tego względu zaangaŜowanie w promocję mia-
sta celebrity endorsers skłania wiele osób do zatrzymania się w danej miejsco-
wości i bliŜszego się jej przyjrzenia. Istotne jest równieŜ to, Ŝe ludzie starają się 
naśladować swoich ulubieńców i odwiedzać miejsca, w których oni Ŝyją na co 
dzień lub spędzają wakacje. Trzecie zjawisko wiąŜe się z oddziaływaniem zna-
nych osób na społeczeństwo i kształtowaniem przez nie opinii publicznej. 
Sławni ludzie zazwyczaj postrzegani są jako osoby mające wysublimowany 
gust oraz dobre rozeznanie w ofertach rynkowych. Zatem w sytuacji, gdy po-
wszechnie znana osoba wybiera daną miejscowość jako wakacyjną destynację 
lub miejsce zamieszkania, nadaje jej to (w oczach sympatyków) wyjątkowy 
charakter. Ponadto wskazanie przez osobę publiczną danego miejsca wspiera 
jego markę. W Polsce celebrity endorsers kreuje przede wszystkim telewizja, 
dlatego teŜ największą popularność zdobywają aktorzy (w tym głównie grający 
w serialach); powszechnie rozpoznawani są równieŜ sportowcy odnoszący suk-
cesy – z tego względu te właśnie osoby wykorzystywały polskie miasta w swo-
ich działaniach promocyjnych10. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w ramach działalności promocyjnej pol-
skich miast moŜna wskazać przykłady wykorzystania wizerunku znanych osób. 

                                                 
9 M. Gębarowski, Wykorzystanie wizerunku osób publicznych w działaniach reklamowych pol-

skich miast i województw, w: Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku, red. 
G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 666, Problemy Zarządzania, Finan-
sów i Marketingu nr 19, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 20. 

10 Ibidem, s. 22. 
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Wśród miejscowości, których władze zdecydowały si
tody, naleŜy wymienić

Jednym z pierwszych miast, które wykorzystało w swoich działaniach pr
mocyjnych wizerunek znanej osoby
mieszkam”. W 2005 roku 
Miss Polonii 2004 oraz III wicemiss konkursu Miss World 
wicz. W następnych cz
z Ostrowem Wielkopolskim. W 2006 roku w przekazach reklamowych pojawił 
się ŜuŜlowiec Tomasz J
ręcznej, bracia Marcin i Krzysztof Lijewscy. Rok pó
członkowie zespołu rockowego Big Cyc, a w 2009 roku w kampanii pojawił si
nieŜyjący kompozytor i pianista Krzysztof Komeda Trzci
ści kampanii w 2010 roku wykorzystano wizerunek Macieja Balcara 
sty zespołu DŜem. 

Innym przykładem w
łaniach promocyjnych była kampania zrealizowana w 2009 roku pod hasłem 
„Rzeszów poleca zespół Pectus. Pectus poleca Rzeszów
muzycy zespołu promowali Rzeszów na billboardach zlokalizowanych
miastach w Polsce (rys. 1), a ponadto przekazy reklamowe pojawiły si
telewizji oraz internecie. Dodatkowo zespół na swojej płycie umie
sta oraz promował je podczas koncertów. 

Rys. 1. Billboard promocyjny Rzeszowa

Źródło: Pectus poleca Rzeszów. Zespół dostanie za reklam
pbcs.dll/article?AID=/20090224/RZESZOW/811155009

NiezaleŜnie od specyfiki aktywno
celebrity endorsement 
pamiętać o tym, Ŝe samo zaanga

Piotr Zawadzki 

ści, których władze zdecydowały się na zastosowanie te
y wymienić m.in. Ostrów Wielkopolski oraz Rzeszów. 

Jednym z pierwszych miast, które wykorzystało w swoich działaniach pr
mocyjnych wizerunek znanej osoby, był Ostrów Wielkopolski z hasłem „Tu 
mieszkam”. W 2005 roku wykorzystano wizerunek pochodzącej z tego miasta 
Miss Polonii 2004 oraz III wicemiss konkursu Miss World – Katarzyny Bor

pnych częściach kampanii zaangaŜowano inne osoby kojarzone 
z Ostrowem Wielkopolskim. W 2006 roku w przekazach reklamowych pojawił 

lowiec Tomasz Jędrzejak, a w 2007 roku wicemistrzowie świata w piłce 
bracia Marcin i Krzysztof Lijewscy. Rok później miasto promowali 

rockowego Big Cyc, a w 2009 roku w kampanii pojawił si
cy kompozytor i pianista Krzysztof Komeda Trzciński. W ostatniej cz

ci kampanii w 2010 roku wykorzystano wizerunek Macieja Balcara 
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duje, Ŝe akcja reklamowa stanie się skuteczna. Skuteczność zaleŜy w duŜej mie-
rze od społecznej oceny danej osoby – im bardziej wydaje się atrakcyjna, w tym 
większym stopniu zainteresowanie wzbudzi miejsce, które jest przez nią pro-
mowane.  

Jelenia Góra – moŜliwości rozwoju turystyki rowerowej 

Jelenia Góra połoŜona jest w południowo-zachodniej Polsce, na obszarze 
Kotliny Jeleniogórskiej, nad rzeką Bóbr i Kamienna. Ze wszystkich stron oto-
czona jest górami, od zachodu otaczają miasto Góry Izerskie, od północy Góry 
Kaczawskie, od wschodu Rudawy Janowickie, a od południa Karkonosze. Ze 
względu na połoŜenie w terenie podgórskim, miasto jest dość rozlegle, a po-
szczególne jego części znajdują się daleko od centrum. Powiat jeleniogórski jest 
miejscem o bardzo bogatej i róŜnorodnej rzeźbie terenu. Znaczący wpływ na 
klimat tego obszaru mają Karkonoski Park Narodowy i otaczające kotlinę pa-
sma górskie, a takŜe uzdrowisko Cieplice Zdrój. Dodatkowo geograficzne poło-
Ŝenie regionu jest bardzo atrakcyjne: bliskie połoŜenie względem Drezna i Pra-
gi, a takŜe nieco dalsze – Berlina, Bratysławy i Wiednia sprzyja przyjazdom 
zagranicznych turystów w celach nie tylko słuŜbowych, ale i turystyczno-
-rekreacyjnych. PołoŜenie Jeleniej Góry w trójkącie metropolii Wrocław – Dre-
zno – Praga istotnie wpływa równieŜ na wizerunek miasta, dzięki czemu miasto 
identyfikowane jest z dziedzictwem wielokulturowym. 

W Jeleniej Górze istnieje kilkadziesiąt organizacji sportowych, reprezentu-
jących róŜnego rodzaju dyscypliny. Miasto posiada dobrze rozbudowaną infra-
strukturę sportowo-rekreacyjną. Ze względu na połoŜenie, Jelenia Góra stanowi 
znany w Europie ośrodek sportów szybowcowych, a funkcjonujący tu Aeroklub 
Jeleniogórski szkoli adeptów lotnictwa sportowego. Ponadto istniejąca infra-
struktura oraz wciąŜ powiększająca się sieć ścieŜek rowerowych pozwala mia-
stu nazywać się rowerową stolicą Polski11. 

Jelenia Góra i miejscowości leŜące w powiecie jeleniogórskim oferują od-
wiedzającym je turystom wiele unikatowych atrakcji turystycznych, pełniąc rolę 
baz wypadowych dla osób chcących zwiedzać Karkonosze. Obszar ten jest do-
skonałym miejscem wypraw miłośników turystyki pieszej i rowerowej, dla któ-
rych przygotowanych jest szereg oznakowanych szlaków turystycznych prze-
biegających po terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. 

                                                 
11 Aktualizacja strategii rozwoju Jeleniej Góry w zakresie turystyki, sportu i kultury, Jelenia 

Góra, listopad 2011, s. 11. 
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Poza szlakami pieszymi przygotowane są równieŜ szlaki rowerowe. Do naj-
ciekawszych moŜna zaliczyć trasy znajdujące się na terenie Parku Krajobrazo-
wego Doliny Bobru oraz szlak wytyczony wokół Jeleniej Góry, prowadzący 
przez najpiękniejsze zakątki regionu. Godne polecenia są równieŜ szlaki rowe-
rowe w okolicach Szklarskiej Poręby, gdzie wytyczono kilkanaście tras rowe-
rowych o zróŜnicowanym stopniu trudności, a ich łączna długość przekracza 
300 km. W Kotlinie Jeleniogórskiej wytyczono sieć tras rowerowych, z których 
chętnie korzystają amatorzy dwóch kółek. Przecinają się tu międzynarodowe 
szlaki: ER 2 – „Szlak Liczyrzepy”, ER 6 – „Szlak Doliny Bobru” i ER 7 – 
„Szlak Pogórza Izerskiego”. W Jeleniej Górze stale powstają takŜe nowe, bez-
kolizyjne ścieŜki wzdłuŜ ulic wyjazdowych z miasta.  

Badanie mieszkańców zrealizowane w ramach „Aktualizacji strategii roz-
woju Jeleniej Góry w zakresie turystyki, sportu i kultury” wykazało występo-
wanie czynników, które negatywnie wpływają na rozwój turystyki rowerowej 
mieście. Do takich problemów i potrzeb naleŜą m.in.:  
1. Niewystarczająca promocja miasta przez organizowane imprezy w Jeleniej 

Górze oraz osiągnięcia sportowców pochodzących z miasta. 
2. Brak doboru przemyślanych form promocji i skorelowanych z zakładanymi 

do osiągnięcia celami.  
3. Niedostateczne wykorzystanie walorów i zasobów związanych z ukształto-

waniem terenu.  
4. Niewystarczająco zintegrowany kalendarz imprez.  
5. Poczucie braku promocji działań sportowych w mieście.  
6. Brak wsparcia dyscyplin wykorzystujących naturalne ukształtowanie tere-

nu, np. kolarstwa, narciarstwa biegowego, sportów lotniczych.  
7. Niewystarczające utrzymanie, połączenie i oznakowanie tras rowerowych.  
8. Brak map z punktami orientacyjnymi (Zabobrze, Sobieszów, Cieplice)12. 

NaleŜy jednak wskazać, Ŝe na rynku krajowym wizerunek Jeleniej Góry jest 
korzystny, choć stale wymaga wzmocnienia. Wizerunek ten został przełoŜony 
na określone działania komunikacyjne, które od kilku lat są regularnie prowa-
dzone i których celem jest nadanie regionowi wyraźnego wizerunku. 

Wykorzystanie wizerunku Mai Włoszczowskiej w promocji Jeleniej Góry 

Okolice Jeleniej Góry to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, idealne 
miejsce do uprawiania kolarstwa, zwłaszcza górskiego. Problematyka rozwoju 
tras rowerowych pojawia się w Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004–

                                                 
12 Ibidem, s. 21. 
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Pierwszą imprezą był wyścig rowerowy MTB „Jelenia Góra Maja Włosz-
czowska XV Race”. Wyścig rowerowy zorganizowany został w Sobieszowie,  
w okolicach Zamku Chojnik, a przebieg trasy został uzgodniony z Karkonoskim 
Parkiem Narodowym. Kolejną imprezą, tym razem o charakterze masowym, 
była ośmiodniowa impreza pod nazwą „Jelenia Góra – rowerowa kraina”. Are-
ną imprezy była Jelenia Góra, Cieplice oraz okolice Chojnika, a główną atrakcją 
był Bike Maraton 2009.  

Władze miasta, aby upowszechnić Jelenią Górę jako miasto przyjazne ro-
werzystom, wydało wspólnie z „Gazetą Wyborczą” dodatek pod nazwą „Rowe-
rownik”. Kampania promocyjna oparta była równieŜ o realizację programów 
telewizyjnych: „Dzień Dobry TVN” oraz „Kawa czy herbata” na antenie TVP1. 
W sumie rowerowa kampania promocyjna w 2009 roku kosztowała około 500 
tys. złotych, przy czym większość tej kwoty przeznaczona była na organizację 
wymienionych powyŜej imprez. 

Projekt promocyjny „Jelenia Góra … i jedziesz w dobrym kierunku” został 
w 2010 roku wyróŜniony przez Kapitułę Konkursu „Złote Formaty” w kategorii 
„Event”, konkursu odbywającego się podczas IV edycji Festiwalu Miast i Re-
gionów skierowanego do samorządów miejskich. Miasto otrzymało teŜ specjal-
ne wyróŜnienie czasopisma „Elle”, które było partnerem konkursu „Złote For-
maty”. Rok 2010 to równieŜ sukces sportowy Mai Włoszczowskiej, która pod-
czas Mistrzostw Świata MTB rozgrywanych w kanadyjskim Mont-Sainte-Anne 
zdobyła złoty medal w wyścigu elity. 

Sukces sportowy Mai Włoszczowskiej oraz konkursowe wyróŜnienia Jele-
niej Góry wpłynęły na przedłuŜenie umowy sponsorskiej o kolejny rok. Wize-
runek mistrzyni miasto wykorzystywało w swoich kampaniach promocyjnych 
równieŜ kolejnych latach, tj. 2011–2012. Roczny koszt umów sponsorskich 
zawartych z Mają Włoszczowską wynosił około 100 tys. złotych. Sportsmenka 
wywiązywała się z zawartych umów i zachwalała Jelenią Górę w kaŜdym wy-
wiadzie oraz podczas startów. Promowała miasto wśród wszystkich rowero-
wych społeczności – począwszy od turystów, przez amatorów startujących  
w masowych imprezach, po profesjonalistów ścigających się na najwyŜszym 
światowym poziomie. Dla tych ostatnich w 2011 roku przy współpracy Lang 
Team powstał wyścig „Jelenia Góra Trophy – Maja Włoszczowska MTB Race” 
zaliczany do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej.  
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Podsumowanie 

Jelenia Góra była pierwszym dolnośląskim miastem, które próbowało bu-
dować swój wizerunek, podejmując współpracę ze znanym sportowcem. Kon-
sekwentna koncepcja promocyjna ułatwiła osiągnięcie zakładanych celów  
w zakresie rozwoju turystyki. Od wielu lat uwaŜa się, Ŝe właśnie turystyka mo-
Ŝe być „kołem zamachowym” dla Jeleniej Góry. Jednak temu rozwojowi nadal 
naleŜy pomagać, zwracając uwagę na profesjonalną promocję walorów i atrak-
cji turystycznych. Naturalny potencjał Jeleniej Góry sprawia, Ŝe oferta tury-
styczna miasta ma unikatowy charakter. JednakŜe władze samorządowe konse-
kwentnie inwestują w moŜliwości kreowania nowych produktów, które będą 
skierowane do róŜnych, dobrze zdefiniowanych grup docelowych. 

Mimo Ŝe obecnie umowa z miastem wygasła, wyścig Pucharu Świata „Jele-
nia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race” na stałe zapisał się w kalen-
darzu imprez w Jeleniej Górze. Zmagania najlepszych zawodników świata od-
bywają się na widowiskowej, bardzo wymagającej trasie w okolicach Pałacu 
Paulinum (tylko 1 km od centrum miasta) – a wieczorne sprinty w samym ryn-
ku. W ciągu kilku lat Jelenia Góra gościła najlepszych zawodników światowej 
czołówki, mistrzów olimpijskich, gwiazdy światowego MTB, liderów rankingu 
Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a takŜe polską czołówkę kolarzy górskich. 

Maja Włoszczowska stale wspiera swoim wizerunkiem imprezy rowerowe 
organizowane w Jeleniej Górze. W 2014 roku została patronem sportowym 
Akademickich Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim i szosowym, które od-
będą się w Jeleniej Górze. Jest autorką trasy MTB, na której będą rywalizować 
uczestnicy Akademickich Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim. Wyznaczo-
na runda na terenie Parku Paulinum jest jedną z najtrudniejszych, a zarazem 
najbardziej widowiskowych tras w Polsce.  
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THE APPLICATION OF CELEBRITY ENDORSEMENT IN CITY 
PROMOTION BASED ON THE EXAMPLE OF JELENIA GÓRA 

 
Summary 

 
The purpose of the paper is to illustrate the possibility of city promotion using a nonstandard 

form, i.e. celebrity endorsement. The introduction presents problems of territorial marketing and 
its influence on the development of territorial units. Next the author discussed a city tourist prod-
uct and its promotion possibilities. Apart from the traditional promotion tools also non standard 
forms of city promotion were presented. The author also discussed the essence of activities related 
to celebrity endorsement as well as the examples of this promotion component application in 
Poland. The final part of the paper presents activities referring to celebrity endorsement based on 
the example of Jelenia Góra. 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

(CSR) – MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ? 
 
 
 
Streszczenie 

Procesy zachodzące we współczesnym świecie, takie jak: internacjonalizacja, globalizacja 
czy regionalizacja oraz wzrost świadomości społecznej i ekologicznej, stawiają przed podmiotami 
gospodarczymi coraz to nowe wymagania. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego 
biznesu to m.in. realizacja w praktyce koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Powodze-
nie strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw uzaleŜnione jest od wielu czynników 
ekonomicznych, społecznych, instytucjonalnych oraz kulturowych. Celem artykułu jest przedsta-
wienie istoty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przesłanek prawnych i normalizacji 
CSR oraz wybranych danych dotyczących CSR według raportu UN Global Compact. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, ISO 26000, CSR, czynniki prawne 

Wprowadzenie 

Rozwój gospodarczy, internacjonalizacja oraz procesy globalizacji stawiają 
przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymagania. Wymagania te 
wynikają m.in. ze zwiększającej się wymiany międzynarodowej (towarowej, 
usługowej, kulturalnej itp.), rozwoju zakresu działalności, przyspieszenia tempa 
obrotu towarowego, przepływu informacji, znoszenia barier oraz rosnących 
współzaleŜności między państwami. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają 
uwagę na konieczność akceptacji społecznej ich działalności oraz kształtowania 
pozytywnego wizerunku w otoczeniu. Decyduje on bowiem o tym, jak dany 
podmiot postrzegany jest w otoczeniu i oceniany przez to otoczenie z punktu 
widzenia relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, oferty produkto-

                                                 
1 barbara.kos@ue.katowice.pl. 
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wej/usługowej, wiarygodności i zaufania do firmy itp. Podmioty gospodarcze 
coraz częściej wpisują w swe strategie działania cele wiąŜące się z przejmowa-
niem odpowiedzialności za oddziaływanie na sferę społeczną i środowisko na-
turalne. Czy jednak w praktyce jest to moŜliwe do osiągnięcia – decyduje często 
wiele czynników: rodzaj systemu gospodarczego, obowiązujące prawo, zestaw 
norm i obyczajów przyjętych w danym kraju i społeczeństwie2. Mimo tego, Ŝe 
zagadnienie odpowiedzialności ma swoje korzenie jeszcze w staroŜytności, 
dyskusje nad problematyką społecznej odpowiedzialności na szerszą skalę pod-
jęto w drugiej połowie ubiegłego stulecia, zaś w XXI wieku potraktowano za-
gadnienie społecznej odpowiedzialności jako jeden z priorytetów w europej-
skiej dyskusji, a pogłębioną refleksję nad społeczną odpowiedzialnością insty-
tucji finansowych rozpoczął dopiero kryzys finansowy na świecie w 2008 ro-
ku3. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, przesłanek prawnych i normalizacji CSR oraz wybranych da-
nych dotyczących CSR według raportu UN Global Compact. 

Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 

Praktycznie brak jest jednej uniwersalnej definicji określającej istotę spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Corporate Social Responsibility 
(CSR) określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie bu-
dowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę śro-
dowiska, a takŜe relacje z róŜnymi grupami interesariuszy. MoŜna zauwaŜyć 
pewne podobieństwa pomiędzy CSR a PR, jako Ŝe obie te działalności polegają 
w duŜej mierze na przekazywaniu informacji do odbiorców zewnętrznych, bu-
dowaniu reputacji oraz tworzeniu relacji z najwaŜniejszymi grupami interesa-
riuszy4. 

Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów 
formalnych i prawnych, ale takŜe zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, 
ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangaŜo-
wanie. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsię-

                                                 
2 Zob. G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Difin, Warszawa 2011. 
3 A. Adamus-Matuszyńska, Społeczna odpowiedzialność w sektorze bankowym, w: Społeczna 

odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego, „Studia Ekonomiczne” nr 64, Katowice 2011, s. 119–135. 

4 I. Pollach, T. Johansen, A. Nielsen, Ch. Thomsen, The integration of CSR into corporate 
communication in large european companies, „Journal of Communication Management” 2012, 
Vol. 16, No. 2, s. 205, http://www.emeraldinsight.com/1363-254X.html (24.04.2014). 
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biorstwa zarządzają swoimi relacjami z róŜnorodnymi interesariuszami, którzy 
mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej. NaleŜy je 
zatem traktować jako inwestycję, a nie koszt5. W większości definicji ujmują-
cych w ten sposób istotę społecznej odpowiedzialności pojawiają się następują-
ce stwierdzenia6: 

– społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii przedsiębiorstwa, 
– istniejąca konkurencja wymaga od przedsiębiorstw oparcia przewagi 

konkurencyjnej na czynnikach pozaekonomicznych, 
– dbałość o grupy związane z przedsiębiorstwem w sferach niezwiąza-

nych bezpośrednio z jego działalnością pozwala na zyskanie lojalności 
klientów w stosunku do marki przedsiębiorstwa lub przychylności po-
tencjalnych klientów. 

Podstawowym załoŜeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowa-
nie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje, z moŜliwie naj-
większym poszanowaniem środowiska przyrodniczego7. Do podstawowych 
przesłanek rozwoju i wzrostu znaczenia idei społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw moŜna zaliczyć m.in. następujące8:  

a) ekologiczne – narodowe i międzynarodowe inicjatywy dotyczące zmian 
klimatycznych; zwiększenie orientacji na ekorozwój; zwiększenie się 
kosztów przedsiębiorstw w związku z nakładaniem na nie kar i opłat 
z powodu nieprzestrzegania standardów ekologicznych; wzrost świa-
domości ekologicznej w społeczeństwach, głównie w krajach wysoko 
rozwiniętych; 

b) społeczne – zwiększenie nacisku na ochronę danych osobowych; dąŜenie 
do minimalizacji działań polegających na manipulowaniu informacjami  
i ich fałszowaniu; ochrona przed cyberatakami; wzrost oczekiwań spo-
łecznych dotyczących warunków i bezpieczeństwa pracy; domaganie się 
poszanowania praw konsumenta oraz poszanowania praw człowieka; 

c) ekonomiczne – wzrost znaczenia czynników pozafinansowych w proce-
sie oceny działalności przedsiębiorstw; ochrona przed brakiem posza-

                                                 
5 Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzial 

nosc,biznesu,464.html (28.02.2014). 

6 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, 
Warszawa 2008, s. 20. 

7 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), http://www.mg.gov.pl/node/10892 
(30.03.2014). 

8 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębior-
stwem, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 20–21; J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 16. 
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nowania praw własności – piractwem czy szpiegostwem ekonomicz-
nym; wzrost znaczenia akcjonariatu mniejszościowego; wzrost znacze-
nia nadzoru korporacyjnego; moŜliwości uzyskania przewagi konku-
rencyjnej w dziedzinach trudnych do imitacji; poprawa reputacji i wize-
runku przedsiębiorstwa; 

d) organizacyjne – spłaszczenie struktur organizacyjnych, struktury sie-
ciowe, koncepcja przedsiębiorstwa rozległego, partnerskiego, trudne do 
określenia granice przedsiębiorstwa; wzrost znaczenia kooperacji, 
aliansów strategicznych; wzrost znaczenia klienta i jego wpływ na pro-
ces zarządzania; wzrost znaczenia inwestorów, interesariuszy przedsię-
biorstwa; skracanie cyklu Ŝycia produktów, ogromne znaczenie i rola 
innowacyjności. 

CSR nie dotyczy jedynie firm duŜych, jak mogłaby sugerować nazwa cor-
porate, ale równieŜ małych i średnich, co zwykło się określać terminem odpo-
wiedzialna przedsiębiorczość (responsible entrepreneurship). Niemniej jednak 
rozmiar przedsiębiorstwa jest istotnym czynnikiem wpływającym na implemen-
tację działań CSR – duŜe przedsiębiorstwa wykazują się zazwyczaj wyŜszą 
świadomością potencjalnych korzyści wynikających ze stosowania CSR oraz 
częściej podejmują działania mające na celu realizację CSR9. Co więcej, CSR 
zyskuje teŜ bardziej uniwersalny wymiar jako społeczna odpowiedzialność 
(SR), w której waŜną rolę odgrywa zrównowaŜony rozwój i która dotyczy róŜ-
nych organizacji, nie tylko firm, ale i organizacji pozarządowych czy agend 
rządowych.  

WdroŜenie i powodzenie strategii społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw uzaleŜnione są od wielu czynników (ekonomicznych, społecznych, 
instytucjonalnych, kulturowych), umiejętności i kompetencji pracowników oraz 
kultury organizacyjnej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób efektywny 
i przynoszący zyski moŜe współgrać z deklarowaną agendą CSR. Jednak cza-
sami okazuje się, Ŝe działania pozwalające na osiąganie wyników finansowych 
nie są zbieŜne z deklarowanymi celami CSR. W takiej sytuacji moŜe pojawić 
się tendencja do deklarowania działań w ramach CSR i zaniechanie ich wdraŜa-
nia10. 

                                                 
9 M. Santos, CSR in SMEs: strategies, practices, motivations and obstacles, „Social Responsi-

bility Journal” 2011, Vol. 7, No. 3, s. 492, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn= 
1747-1117 (24.04.2014). 

10 N. Kakabadse, A. Kakabadse, L. Lee-Davies, CSR leaders road-map, „Corporate Governan-
ce” 2009, Vol. 9, No. 1, s. 51, http://www.emeraldinsight.com/1472-0701.html (24.04.2014). 
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Współczesny kryzys finansowy i gospodarczy wywołał dyskusję nad sku-
tecznością w praktyce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a nie 
tylko instytucji finansowych. Zdaniem niektórych autorów (cytujących pogląd 
M. Friedmana, Ŝe społeczną odpowiedzialnością biznesu jest wypracowanie 
zysku) CSR znajduje się na pograniczu między sferą biznesową oraz społeczną 
– i w trzech słowach stanowiących jego nazwę starano się określić związek mię-
dzy tymi sferami. Coraz częściej jednak opisuje się CSR w połączeniu z jego 
wpływem na efektywność biznesu, a pomija się jego wpływ na społeczność11. 

W literaturze przedmiotu pojawiły się równieŜ propozycje zasad rozwoju 
nowego modelu koncepcji CSR. Są to zasady 4E (z języka angielskiego)12: 

– economy (ekonomiczne) – wpływ nadwyŜki bilansu obrotów z zagrani-
cą, długu publicznego, produkcji, produktów, róŜnego rodzaju ryzyka 
na gospodarkę, 

– ethics (etyczne) – obawy o ludzi, planetę, zysk, 
– legal (prawne) – konsekwencje regulacji, (nie)przestrzegania, (an-

ty)korupcji, (nie)równouprawnienia, 
– environment (środowisko naturalne) – wpływ na otoczenie: interesariu-

szy, środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe. 
Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe przedsiębiorstwa funkcjonują w otocze-

niu, które odczuwa określone potrzeby i formułuje oczekiwania nie tylko doty-
czące dostarczanych dóbr i usług, ale takŜe – jakości Ŝycia człowieka, ochrony 
środowiska naturalnego, transparentności działań, społeczeństwa opartego na 
wiedzy.  

Przesłanki prawne i normalizacyjne CRS 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej znajduje 
swoje odzwierciedlenie w wielu dokumentach oraz podejmowanych działa-
niach, często o charakterze dyskusyjnym czy postulatywnym, mających na celu 
stworzenie europejskiego standardu odpowiedzialności społecznej. Koncepcja 
CRS traktowana jest w Unii Europejskiej jako jedno z narzędzi wspierania 
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich oraz zwiększania jej 
spójności ekonomicznej i społecznej w powiązaniu ze Strategią Lizbońską oraz 
Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju. 

                                                 
11 S. Brooks, CSR and the strait-jacket of economic rationality, „International Journal of Socio-

logy and Social Policy” 2010, Vol. 30, No. 11/12, s. 613, http://www.emeraldinsight.com/0144-
333X.html (24.04.2014). 

12 L. Lauesen, CSR in the aftermath of financial crisis, „Social Responsibility Journal” 2013, 
Vol. 9, No. 4, s. 645, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1747-1117 (24.04.2014). 
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Pierwszym z istotniejszych dokumentów opublikowanych przez Komisję 
Europejską jest Zielona Księga z 18 lipca 2001 roku, w której przedstawiono 
istotę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz sposoby promowania 
jej idei; zapoczątkowała ona szeroką debatę na ten temat13. W lipcu 2002 roku 
Komisja Europejska wydała Komunikat14 zawierający wnioski wynikające 
z debaty, w którym przestawiła strategię upowszechniania i promowania spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zwracając uwagę na międzynaro-
dowy wymiar społecznej odpowiedzialności i potrzebę powiązania jej z mię-
dzynarodowymi standardami, na znaczenie reputacji i wizerunku przedsię-
biorstw oraz rosnące zainteresowanie warunkami wytwarzania dóbr i usług 
oferowanych na rynku. 

Powołane w 2002 roku Europejskie Forum CSR wydało 29 czerwca 2004 
roku Raport15, w którym dokonano oceny społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw w Unii Europejskiej, wskazując propozycje dalszych przedsięwzięć 
w zakresie kształtowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
W marcu 2006 roku Komisja opublikowała Komunikat16 dotyczący CSR pt. 
Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczy-
nienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsię-
biorstw, ogłaszając w nim sojusz przedsiębiorstw na rzecz CSR. Problematyka 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw znajduje się równieŜ w obszarze 
zainteresowania Parlamentu Europejskiego, który m.in. w maju 2002 roku przy-
jął rezolucję o upowszechnianiu praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stała się takŜe przedmiotem 
zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych. Przykładem – Global 
Compact działający w ramach ONZ, który powstał w 1999 roku z inicjatywy 
Sekretarza Generalnego Kofi Annana na Światowym Forum Ekonomicznym 
w Davos, jako forma współpracy przedsiębiorstw i ONZ na rzecz lepszego 
kształtowania procesu globalizacji pod kątem społecznym i ekologicznym. UN 
Global Compact17 w dziesięciu zasadach ujmuje podstawowe prawa człowieka, 
standardy pracy, zasady prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla śro-

                                                 
13 Promoting a european framework for corporate social responsibility, Green Paper, European 

Commission, Brussels 18.07.2001. 
14 Communication from the Commission concerning corporate social responsibility: a business 

contribution to sustainable development, Bruksela, 2 lipca 2002, COM (2002) 347 final. 
15 European multistakeholder forum on CSR. Final results and recommendations. Final report, 

29 June 2004. 

16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0136:PL:NOT 
(30.03.2014) 

17 O UN Global Compact, http://ungc.org.pl/o-un-global-compact/ (30.03.2014) 
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dowiska oraz z zakresu przeciwdziałania korupcji. Jest największą na świecie 
inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania 
zrównowaŜonego rozwoju. Od momentu oficjalnej inauguracji 26 lipca w 2000 
roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku – do inicjatywy przystąpiło juŜ ponad 
10 000 członków ze 145 krajów18 oraz rozwinęła się wielonarodowa sieć intere-
sariuszy Global Compact. Sieć zbudowana jest z rdzenia – Biura UN Global 
Compact oraz siedmiu agend ONZ19: 

– Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
– Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, 
– Programu Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska, 
– Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 
– Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Organizacji Rozwoju 

Przemysłu ONZ, 
– Biura ONZ ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości, 
– Podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci  

i Wzmocnienia Kobiet. 
Istnieją takŜe systemy wspomagające zarządzanie w zakresie CSR, które 

mogą być równieŜ certyfikowane. MoŜna do nich zaliczyć systemy zarządzania 
jakością zgodne z normą ISO 9001:2000 zastąpione ISO 9001:2008. System 
zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, unijny system zarzą-
dzania środowiskowego System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Mana-
gement and Audit Scheme). Normy związane z higieną i bezpieczeństwem pra-
cy: Norma PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Wymagania” oraz specyfikacja OHSAS 18001:2007, zawierające wy-
tyczne dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w ra-
mach ogólnego zarządzania firmą (organizacją). System Zarządzania Bezpie-
czeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 2700120 stanowiący zbiór wymagań 
umoŜliwiający ustanawianie, wdroŜenie, monitorowanie, przegląd, utrzymanie  
i doskonalenie polityki bezpieczeństwa firmy. Standard społecznej odpowie-

                                                 
18 Według kraju pochodzenia przedsiębiorstw biorących udział w inicjatywie Global Copmact: 

najwięcej przedsiębiorstw (prawie 1000) z Hiszpanii; na drugim miejscu jest Francja (prawie 800 
uczestników); w dalszej kolejności Japonia (prawie 400); Brazylia, Stany Zjednoczone i Meksyk 
(po około 300); Chiny, Kolumbia, Niemcy, Dania, Wielka Brytania (po około 200); Polska nie 
znajduje się w pierwszej dwudziestce krajów uczestniczących w inicjatywie. Za: . Global corpo-
rate sustainability report 2013, United Nations Global Compact Office, Two United Nations 
Plaza, New York 2013, NY 10017, USA, s. 24. 

19 O UN Global… (30.03.2014). 
20 Certyfikacja ISO 27001, http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/ 

it_telekomunikacja/iso_27001_pl/iso-27001.html (30.03.2014). 
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dzialności w zarządzaniu zasobami ludzkimi SA 8000 (Social Accountability)21 
jest z kolei normą uniwersalną nawiązującą do norm ISO dotyczących jakości. 
Standard AA 100022 określa zasady dobrej praktyki we wdraŜaniu zasad spo-
łecznej odpowiedzialności do zarządzania przedsiębiorstwem (organizacją). 

Najnowsza norma ISO 2600023 została opracowana przez Międzynarodową 
Organizację Standaryzacyjną (ISO) w 2010 roku (1.11.2010 r. to data opubli-
kowania normy ogłoszona przez ISO) jako przewodnik dla organizacji w zakre-
sie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Inaugura-
cja polskiej wersji językowej odbyła się w grudniu 2012 roku. PN-ISO 26000, 
czyli „Guidance on social responsibility”, zawiera wytyczne dotyczące odpo-
wiedzialności społecznej zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za 
wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowi-
sko, przez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, takich 
jak: 

– ład organizacyjny, 
– prawa człowieka, 
– praktyki z zakresu pracy, 
– środowisko, 
– uczciwe praktyki operacyjne, 
– zagadnienia konsumenckie, 
– zaangaŜowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 
Norma ISO 26000 jest przeznaczona dla wszystkich organizacji: bizneso-

wych, administracji rządowej i samorządowej oraz trzeciego sektora. Norma ta 
nie podlega certyfikacji, jest zbiorem praktyk i standardów dających moŜliwość 
dobrowolnego ich stosowania przez organizację. KaŜda organizacja moŜe po-
sługiwać się tą normą, jeŜeli postępuje zgodnie z jej zasadami. MoŜna wybrać 
te obszary, które jej dotyczą, i dostosować się do nich. Istnieje duŜo dobrowol-
nych regulacji w kwestii CSR, część z nich jest zawarta w aneksie do ISO 
26000. Pochodzenie dobrowolnych regulacji jest bardzo róŜne, począwszy od 
indywidualnych rozwiązań wdraŜanych w danym przedsiębiorstwie – po inicja-

                                                 
21 Certyfikacja SA 8000 – standard CSR, http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_ 

zarzdzania/zrownowazony_rozwoj_csr/sa_8000_pl/sa-8000.html (30.03.2014). 
22 Standardy AA1000, http://www.aa1000.pl/standardy-aa1000 (30.03.2014). 
23 ISO 26000, http://www.biznesodpowiedzialny.pl/index.php/baza-wiedzy/standardy-i-

wtyczyne/1-artykuy/16-iso-26000;  ISO 26000, http://www.pkn.pl/iso-26000 (28.02.2014). 
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tywy na szeroką skalę, będące wynikiem negocjacji w danym sektorze gospo-
darki24. 

Jednocześnie pojawiają się pytania, czy moŜliwe jest przygotowanie jedno-
litego zbioru praw i reguł CSR, który obowiązywałby wszystkie przedsiębior-
stwa, określając25: 

– za przestrzeganie których standardów przedsiębiorstwa powinny być 
odpowiedzialne, 

– w jaki sposób moŜna pociągać przedsiębiorstwa do odpowiedzialności, 
– jakiego rodzaju sankcje i środki odstraszające byłyby najbardziej efek-

tywne. 
NaleŜy równieŜ wspomnieć o standardach oceny społecznej odpowiedzial-

ności w formie raportów, których wytyczne zostały opracowane przez Global 
Reporting Initiative (GRI)26. GRI jest międzynarodową organizacją, wyznacza-
jącą standardy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu na świecie. 

Wybrane zagadnienia CSR według raportu UN Global Compact 

W 2013 roku UN Global Compact opublikował raport dotyczący odpowie-
dzialności przedsiębiorstw27. W listopadzie 2012 roku wszystkie podmioty 
uczestniczące w inicjatywie Global Compact zostały zaproszone do wzięcia 
udziału w badaniu online w języku angielskim, chińskim, francuskim i hiszpań-
skim. W badaniu wzięło udział 1712 respondentów z 113 krajów. Na rysunku 1 
przedstawiono liczbę firm biorących udział w badaniu według wielkości za-
trudnienia, zaś rysunku 2 – region pochodzenia krajów. 

                                                 
24 K. Delchet-Cochet, L. Vo, Classification of CSR standards in the light of ISO 26000, „Socie-

ty and Business Review” 2013, Vol. 8, No. 2, s. 137, http://www.emeraldinsight.com/1746-
5680.htm (24.04.2014). 

25 A. Adeyeye, Universal standards in CSR: are we prepared?, „Corporate Governance” 2011, 
Vol. 11, No. 1, s. 108, http://www.emeraldinsight.com/1472-0701.html (24.04.2014). 

26 Reporting framework overviev, https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-
framework-overview/Pages/default.aspx (30.03.2014). 

27 Global corporate sustainability… 
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Rys. 1. Wielkość firm biorących udział w badaniu (liczba pracowników) 

Źródło: Global corporate sustainability report 2013, United Nations Global Compact Office, 
Two United Nations Plaza, New York 2013, NY 10017, USA, s. 6. 

 
Rys. 2. Region pochodzenia firm biorących udział w badaniu 

Źródło: Global corporate sustainability report 2013, United Nations Global Compact Office, 
Two United Nations Plaza, New York 2013, NY 10017, USA, s. 6. 

W tabeli 1 przedstawiono działania, które respondenci wskazali jako wy-
magające dalszych inwestycji zgodnie z priorytetami Global Compact. 

Tabela 1 

Działania w ramach priorytetów wymagające dalszych inwestycji 

Priorytet 
Respondenci deklarujący konieczność 
podjęcia dalszych inwestycji (w %) 

Prawa człowieka 
Mechanizm skarg 
Ocena osiągnięć pracownika 
Wytyczne operacyjne podejmowanych działań 

37 
36 
23 

Siła robocza 
Programy szkoleń zawodowych 
Sprawdzone mechanizmy weryfikacji wieku 
Postanowienia w ramach łańcuchów dostaw 

45 
40 
28 

10–249
44%

250–4999
34%

5000–50 000
15%

>50 000
7%

Europa
55%

Afryka
4%Ameryka Północna

4%

Afryka Środkowo-
-Wschodnia                   
i  Północna

3%

Azja
16%

Australoazja
1%

Ameryka Łacińska
17%
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Ochrona środowiska 
Water footrpinting (ocena zuŜycia wody w ramach 
danej gospodarki) 
Ocena cyklu Ŝycia 
Eko-design 

 
32 
31 
25 

Zwalczanie korupcji 
Sankcje względem pracowników 
Anonimowa linia do zgłaszania korupcji 
Spis uzyskiwanych zapłat i podarunków 

33 
30 
22 

Źródło: Global corporate sustainability report 2013, United Nations Global Compact Office, 
Two United Nations Plaza, New York 2013, NY 10017, USA, s. 13. 

Global Compact wykorzystuje wiele programów w celu zaangaŜowania 
przedsiębiorstw w podejmowanie działań w ramach priorytetów. Zaliczyć do 
nich moŜna m.in.28: 

– praktyczne przewodniki i spisy dobrych praktyk w ramach poszczegól-
nych priorytetów, 

– inicjatywy dotyczące emisji wpływających na zmianę klimatu, 
– programy dotyczące zarządzania zasobami wody, 
– przestrzeganie praw dziecka w warunkach rynkowych, 
– tworzenie i wspieranie lokalnych sieci i inicjatyw oddolnych. 
W tabeli 2 przestawiono przeszkody we wdraŜaniu działań w ramach Glo-

bal Compact z uwzględnieniem duŜych oraz średnich i małych przedsiębiorstw.  
Tabela 2 

Przeszkody we wdraŜaniu działań w ramach Global Compact 

Przeszkoda MŚP (% respondentów) 
DuŜe przedsiębiorstwa 

(% respondentów) 
Brak środków finansowych 39 18 
Brak wiedzy 34 11 
Rozszerzenie strategii przedsię-
biorstwa na łańcuch dostaw 

26 54 

WdroŜenie strategii w poszcze-
gólnych funkcjach biznesowych 

21 38 

Konkurujące priorytety strate-
giczne 

18 33 

Brak przełoŜenia na wartość 
wytworzoną 

15 20 

Rozszerzenie strategii na pod-
mioty zaleŜne 

8 28 

Źródło: Global corporate sustainability report 2013, United Nations Global Compact Office, 
Two United Nations Plaza, New York 2013, NY 10017, USA, s. 16. 

                                                 
28 Ibidem, s. 14. 
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Natomiast w tabeli 3 przedstawiono rodzaje podejmowanych przez przed-
siębiorstwa działań zmierzających do osiągnięcia załoŜonych celów CSR. 
Podane zostały dane dla 1194 przedsiębiorstw (70% respondentów), które za-
deklarowały prowadzenie działań – wielkości procentowe dotyczą tylko tej 
grupy przedsiębiorstw. 

Tabela 3 

Rodzaje podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań  
zmierzających do osiągnięcia załoŜonych celów CSR 

Działania 
Liczba podejmujących je  
przedsiębiorstw (w %) 

Dostosowanie strategii biznesowej 63 
Rozwój produktów i usług 56 
Powiązanie inwestycji społecznych z kluczowymi 
kompetencjami 

63 

Działania mające na celu koordynowanie, a nie 
dublowanie inicjatyw 

49 

Ocena wpływu podejmowanych inwestycji i wa-
runków lokalnych 

41 

Publiczne zachęcanie do podejmowania działań 60 
Udział w wydarzeniach dotyczących publicznych 
inicjatyw 

41 

WdraŜanie projektów partnerskich 78 

Źródło: Global corporate sustainability report 2013, United Nations Global Compact Office, 
Two United Nations Plaza, New York 2013, NY 10017, USA, s. 21. 

Wyniki prowadzonych badań pozwalają na sformułowanie następujących 
wniosków29: 
1. Przedsiębiorstwa powoli przechodzą z etapu deklarowania działań do ich 

implementacji, niemniej jest to proces powolny i wymagający ze strony 
przedsiębiorstw inwestycji. ZauwaŜono, Ŝe im dłuŜej dane przedsiębiorstwo 
współpracuje w ramach inicjatywy Global Compact, tym więcej działań 
podejmuje w ramach wszystkich priorytetów. 

2. To głównie duŜe przedsiębiorstwa przechodzą z etapu deklaracji do imple-
mentacji działań, w przypadku MŚP moŜna odnotować wiele barier utrud-
niających im zaangaŜowanie się w działania w ramach priorytetów. 

3. Podstawową barierą poprawy efektywności podejmowanych przez przed-
siębiorstwa działań są partnerzy z łańcucha dostaw i ich niechęć do podej-
mowania działań w ramach priorytetów oraz trudności w ocenie stopnia 
efektywności podejmowanych przez nich działań. 

                                                 
29 Ibidem, s. 7. 
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4. Przedsiębiorstwa w duŜej mierze są w stanie postrzegać całościowy obraz 
efektów podejmowanych działań w ramach zrównowaŜonego rozwoju oraz 
wynikające z nich korzyści dla wszystkich interesariuszy. 

Podsumowanie 

Obserwowane we współczesnej gospodarce tendencje do pogłębiania się 
podziału pracy, intensyfikacji handlu i geograficznego rozszerzania się rynków, 
przemiany strukturalne, konkurencyjna walka o klienta – przynoszą w efekcie 
zmiany w działalności przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługo-
wych. Firmy, które chcą osiągnąć sukces, muszą uwzględnić w swych działa-
niach nie tylko aspekty ekonomiczne, ale równieŜ etyczne i ekologiczne. 
Wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu 
biznesu wynika z koncepcji zrównowaŜonego rozwoju, rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, samoregulacji biznesu w kierunku zwiększania przejrzystość 
działalności gospodarczej i jej skutków, w tym ograniczenia korupcji i nie-
etycznych zachowań w biznesie oraz stosowania tzw. dobrych praktyk w rela-
cjach z zainteresowanymi stronami, postępującego procesu globalizacji, który 
spowodował, Ŝe przedsiębiorstwa stały się waŜnym aktorem międzynarodo-
wych stosunków gospodarczych i politycznych, a podejmowanie dobrowolnych 
inicjatyw w zakresie CSR jest postrzegane jako dowód na przestrzeganie do-
brych praktyk biznesowych.  

Jak pokazują wybrane zagadnienia z raportu UN Global Compact, coraz 
więcej przedsiębiorstw podejmuje działalność odpowiedzialną społecznie, 
zwracając uwagę na społeczne i ekologiczne aspekty postępu technicznego  
i technologicznego. Niemniej jednak nadal występuje wiele ograniczeń i barier 
w tym zakresie, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie we 
wszystkich krajach, w tym takŜe w Polsce, poziom świadomości dotyczący idei 
CSR jest równie wysoki. Dlatego tak waŜne są działania podejmowane przez 
UN Global Compact czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce w celu 
propagowania tych idei. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
 – MYTH OR REALITY? 

 
Summary 

 
Modern processes such as internationalization, globalisation or regionalization together with 

increasing social and ecological awareness result in new challenges emerging before organiza-
tions. The ability to live up to requirements of modern business environment includes, among 
others, the realization of conception of socially aware and responsible organization. The success 
of corporate social responsibility strategy is dependent on many economic, social, institutional 
and cultural factors. The purpose of this paper is to present the essence of CSR, legal conditions 
and normalisation of CSR and CSR data selected according to the report of the UN Global Com-
pact. 

Keywords: social responsibility, ISO 26000, CSR, law factors 
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CSR SZANSĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
 
Streszczenie 

Fakt, Ŝe osoby niepełnosprawne nie mają równego dostępu do świadczonych usług czy ofe-
rowanych dóbr, nie zawsze oznacza, iŜ nie pozwalają im na to bariery architektoniczne. To m.in. 
nierówność w dostępie do zatrudnienia skutkuje brakiem samodzielności finansowej. ZauwaŜalny 
jest brak chęci ze strony pracodawców do korzystania z wiedzy czy odmiennych doświadczeń 
osób niepełnosprawnych w podnoszeniu wartości firmy przez korzystanie z inspiracji i wprowa-
dzanie innowacji mogących zaowocować zdobyciem znacznego segmentu lojalnych konsumen-
tów. Polskie przedsiębiorstwa nie do końca mają świadomość załoŜeń koncepcji CSR czy zarzą-
dzania róŜnorodnością, wskutek czego stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych wy-
znacza pozycję tych osób na rynku pracy i przekłada się na ich dobrostan psychiczny i zasób 
portfela. W artykule przybliŜono sytuację osób niepełnosprawnych w kontekście CSR. 

Słowa kluczowe: CSR, zarządzanie róŜnorodnością, niepełnosprawność, zatrudnienie, zrówno-
waŜony rozwój 

Wprowadzenie  

Ze względu m.in. na starzenie się społeczeństw, rynek osób niepełnospraw-
nych rośnie z roku na rok, zaś działania specjalistów do spraw marketingu czy 
zarządzania w podejściu do kwestii konsumenta niepełnosprawnego wydają się 
bardzo krótkowzroczne. W przewaŜającej większości menedŜerowie skupiają 
się jedynie na wewnętrznych wybiórczych praktykach swoich firm (przykłado-
wo – w zakresie zatrudniania czy szkoleń), nie przykładając wagi do stworzenia 
odpowiednich strategicznych planów marketingowych, które wspomagałyby 
integrację i wpływały na wizerunek firmy.  

                                                 
1 m.maciaszczyk@pollub.pl. 
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G.S. Becker zauwaŜa, Ŝe niezwykle rzadko uczestnicy rynku stawiają sobie 
dwa podstawowe pytania: jakie mogą być praktyczne następstwa i ekonomiczne 
zyski z postrzegania osoby niepełnosprawnej jako wartościowego konsumenta 
oraz jakie działania powinny zostać podejmowane po zebraniu odpowiednich 
danych o społeczności osób niepełnosprawnych2. NaleŜy równieŜ wziąć pod 
uwagę fakt, Ŝe współczesne wyobraŜenie o działaniach marketingowych przed-
siębiorstwa ewoluowało i poza przynoszącym zyski zaspokajaniem popytu mie-
ści w sobie równieŜ wartości waŜne dla konsumentów, partnerów biznesowych 
i lokalnych społeczności. 

Koncepcja CSR wydaje się więc naturalną odpowiedzią na zauwaŜony pro-
blem, gdyŜ uczestnicy rynku powinni postarać się zrozumieć potrzeby konsu-
mentów niepełnosprawnych i zaakceptować ich obecność na rynku nie tylko 
w zakresie dostosowywania budynków i minimalizowania barier architekto-
nicznych, ale równieŜ – a moŜe przede wszystkim – w zakresie normalizacji 
Ŝycia. Celem artykułu jest zatem podkreślenie znaczenia koncepcji CSR wobec 
niepełnosprawności w budowaniu skutecznej i efektywnej firmy. 

Paradygmat normalizacji a koncepcje CSR 

Dynamiczne zmiany zachodzące w ciągu ostatnich lat w sposób oczywisty 
decydują o ostatecznym kształcie kaŜdej dziedziny naszego Ŝycia. Nieustająca 
progresja globalizacji i cyfryzacji niweluje bariery związane z odległościami. 
Kolejne zmiany społeczne i gospodarcze podały w wątpliwość załoŜenia nurtu 
klasycznej ekonomii głoszącej, Ŝe jedynym celem, do którego dąŜy przedsię-
biorstwo, jest maksymalizacja zysku. W czasach rozwijania społecznej świa-
domości pojawiła się konieczność zmiany dotychczasowego wizerunku biznesu 
oraz uwzględnianie interesów otaczających go grup. W wyniku nawiązania 
dialogu, społeczeństwo otrzymało zapewnienie o poszanowaniu praw i nawią-
zaniu współpracy, natomiast przedstawiciele biznesu, oprócz wartości etycz-
nych, zauwaŜyli  szansę na optymalizację zysków oraz niezaprzeczalne korzyści 
wizerunkowe.  

Koncepcja wprowadzania zmian w podejściu do prowadzonego biznesu no-
si nazwę CSR. Skrót ten pochodzi od angielskiego wyraŜenia Corporate Social 
Responsibility i oznacza biznes społecznie odpowiedzialny. Firma, której dzia-
łania zgodne są z załoŜeniami koncepcji CSR, angaŜuje się w kampanie spo-
łeczne, w swoich działaniach kieruje się wewnętrznym kodeksem etyki, wpro-

                                                 
2 G.S. Becker, How the disabilities act will cripple business, Business Week, Bloomberg, 1992, 

s. 14.  
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wadza systemy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a na etapie two-
rzenia strategii uwzględnia interesy społeczne, w których osadzony jest biznes3. 
Kluczowym elementem działalności społecznie odpowiedzialnej jest pełna do-
browolność podejmowanych działań4. W Polsce nie do końca rozumie się jed-
nak, jakie korzyści mogłaby przynieść działalność tego typu, a CSR wciąŜ 
sprowadzany jest w duŜej części jedynie do działalności charytatywnej. 

Zarówno koncepcja CSR, jak i normalizacja egzystencji osób niepełno-
sprawnych w swoich załoŜeniach zawierają postulat poprawy jakości codzien-
nego funkcjonowania tych osób w róŜnych sferach: Ŝycia, zatrudnienia, szkoleń 
oraz dostępu do dóbr i usług5.  

Wybrane modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

Literatura przedmiotu najczęściej wyróŜnia dwa modele społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw: after profit obligation (zobowiązania po osią-
gnięciu zysku – tłum. aut.) oraz before profit social responsibility (zobowiąza-
nia przed osiągnięciem zysku – tłum. aut.). Pierwszy z modeli, stworzony przez 
A.B. Carrolla, opiera swe załoŜenia na piramidzie potrzeb Maslowa. W modelu 
tym wyodrębnia się cztery kategorie odpowiedzialności przedsiębiorstwa ze 
względu na oczekiwania społeczne: poziom odpowiedzialności ekonomicznej, 
prawnej, etycznej oraz filantropijnej (rys. 1)6. U podstaw rozwaŜań o społecznej 
odpowiedzialności działań przedsiębiorstwa leŜy aspekt ekonomiczny, który 
oznacza, Ŝe wypracowany przychód jest podstawą do dalszych działań na rzecz 
społeczeństwa. Dodać równieŜ moŜna, Ŝe jeŜeli firma nie generuje zysków i nie 
inwestuje w swój rozwój, to dalsze dywagacje na temat społecznej odpowie-
dzialności stają się bezpodstawne. Kolejny poziom to odpowiedzialność praw-
na, która zobowiązuje firmę do postępowania zgodnie z obowiązującymi rozpo-
rządzeniami i przepisami prawnymi, chociaŜ zbyt surowe regulacje mogą 
znacznie ograniczyć działalność firmy w konkurencyjnym i zmiennym otocze-

                                                 
3 A. Stafiej-Bartosik, Po prostu ludzka firma, „Newsweek” z 16 grudnia 2008 r., za: D. Bargieł, 

Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dąŜeniu do rozwoju społecz-
no-ekonomicznego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 20 , Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 70. 

4 B. Glinkowska, Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji, Acta 
Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 265, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 
s. 71. 

5 W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009. 
6 I. Kuraszko, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, 

Warszawa 2010, s. 91. 
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niu7. Oczekiwana przez społeczeństwo odpowiedzialność moralna (etyczna) 
zajmuje w układzie kolejne miejsce. Jest to oczekiwanie działań sprawiedli-
wych i przyzwoitych, które pozostaje w ścisłym powiązaniu z przyjętymi ogól-
nie normami postępowania i poziomem świadomości etycznej społeczeństwa8. 

 

filantropia 
moralność 

prawo 
ekonomia 

Rys. 1. Układ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw według A.B. Carrolla 

Źródło: opracowanie na podstawie: I. Kuraszko, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpo-
wiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010. 

Na samym szczycie oczekiwań znajduje się dobrowolna odpowiedzialność 
filantropijna. Działania „filantropijnie odpowiedzialne”, bardzo dobrze oceniane 
przez interesariuszy i społeczność lokalną, oznaczają zaangaŜowanie przedsię-
biorstwa w rozwiązywanie problemów lokalnych oraz w działania nieprzyno-
szące mu bezpośrednich korzyści finansowych, lecz pozytywnie determinujące 
kreowany wizerunek rynkowy.  

W odróŜnieniu do modelu A.B. Carrolla, który wskazuje na wagę działalno-
ści ekonomicznej organizacji i konieczność wypracowania zysków przeznacza-
nych następnie na działania poprawiające relacje z interesariuszami, model 
Y.C. Kanga i D.J. Wooda podkreśla pierwotne znaczenie moralności i działań 
zgodnych z etyką (rys. 2).  

pozostałe wartości 
moralność 

Rys. 1. Układ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw według Y.C. Kanga i D.J. Wooda 

Źródło: opracowanie na podstawie: Y.C. Kang, D.J. Wood, Before profit social responsibility 
turning the economic paradigm upside down, „Business and Society” 1995, za: M. Rybak, Etyka 
menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 
2012, s. 32. 

Fundamentalne znaczenie moralności oznacza w tym przypadku, Ŝe przed-
siębiorstwo jest przede wszystkim zobligowane do przestrzegania nakazów  
i zakazów moralnych oraz podejmowania działań na rzecz społeczności9.  

                                                 
7 M. Rybak, Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2012, s. 30. 
8 Ibidem, s. 31. 
9 A. Adamus-Matuszyńska, Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność 

przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
nr 98, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013, s. 193. 
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CSR a zarządzanie róŜnorodnością  

Szacunkowe dane WHO i ONZ podają, Ŝe na świecie Ŝyje obecnie około 
650 mln osób niepełnosprawnych. Aktywność zawodowa tych osób w Europie 
jest na poziomie około 40%, w USA prawie 50%, natomiast w Polsce jedynie 
20% i jest to jeden z najniŜszych wskaźników wśród krajów członkowskich 
Unii Europejskiej10. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością doskonale wpisu-
je się w nurt zarządzania róŜnorodnością, rozumiany jako strategia zarządzania 
personelem opierająca się na przekonaniu, Ŝe róŜnorodność personelu (wszelkie 
dostrzegane, akceptowane i szanowane aspekty, które róŜnicują ludzi)11 jest 
jednym z kluczowych zasobów organizacji.  

Zarządzanie róŜnorodnością moŜna zidentyfikować jako dostrzeganie róŜ-
nic między ludźmi w organizacji, jak i poza nią – oraz intencjonalne rozwijanie 
strategii tworzących atmosferę poszanowania i wykorzystania tych róŜnic na 
rzecz realizacji celów organizacji12. Głównym celem zarządzania róŜnorodno-
ścią jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym kaŜda zatrudniona 
osoba czuje się szanowana i doceniona, dzięki czemu moŜe w pełni wykorzy-
stywać swój potencjał intelektualny, co przyczynia się w efekcie do sukcesu 
organizacji. W zarządzaniu róŜnorodnością nie chodzi bowiem o preferowanie 
członków jednej grupy czy wyrównywanie szans poszczególnych jednostek, 
lecz o uznanie, Ŝe szeroko rozumiana róŜnorodność podnosi jakość całej orga-
nizacji13. Zasób ten w określonych warunkach moŜe stać się źródłem znaczą-
cych korzyści biznesowych14. Wiedza, odmienne doświadczenia, szczególna 
wraŜliwość, wyjątkowe umiejętności i zdolności pracowników niepełnospraw-
nych mogłyby stać się dla pracodawcy źródłem nieocenionych inspiracji i in-
nowacji, które w konsekwencji dostarczałyby dóbr i usług spełniających kon-
kretne zapotrzebowania konsumentów oraz przynoszących zauwaŜalne zyski15.  

                                                 
10 Transforming disability into ability, OECD Report, 2003, s. 35. http://www.oecd.org/els/ 

emp/transformingdisabilityintoability.htm. 
11 H. Brdulak, Zarządzanie róŜnorodnością jako model biznesowy, „Kobieta i Biznes” 2009, 

nr 1–4, s. 1.  
12 A. Morawska-Witkowska, A. Krajnik, B.R. Remisko, M. Wolsa, P. Kaczmarek, Firma = 

róŜnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa 2009, s. 8.  

13 M. Durska, Zarządzanie róŜnorodnością: kluczowe pojęcia, „Kobieta i Biznes” 2009, nr 1–4, 
s. 8–9.  

14 G. Karton, A.M. Greene, The dynamics of managing diversity, Elsevier Butteworth-Heine- 
mann, Oxford 2005. 

15 D. Bargieł, Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dąŜeniu do rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 20 , Wyd. Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 71. 
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W literaturze zachodniej ogólną akceptację zyskuje przekonanie, Ŝe róŜno-
rodność pracowników moŜe być wartością dodaną firmy16, źródłem wymier-
nych korzyści17. W Polsce jednak duŜo częściej moŜna mówić o rozwiniętej 
strategii równych szans, będącą niewątpliwie gruntem, na którym moŜe dopiero 
wyrosnąć zarządzanie róŜnorodnością18, nie dające się jednak utoŜsamić ze 
wspomnianą strategią19.  

Szczególne znaczenie dla zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wy-
równywania szans tych osób na rynku pracy mają fundusze europejskie, szcze-
gólnie Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL oraz 
kampania społeczna „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy”, które znaczą-
co przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej, przełamania stereoty-
pów i upowszechnienia dobrych praktyk z zakresu równości szans i zarządzania 
róŜnorodnością. W Polsce przepisy Kodeksu pracy20, nawiązując do wytycz-
nych unijnych (regulacje z 1.01.2004 r.) oraz do zasad konstytucyjnych, wpro-
wadziły do prawa pracy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, która  
w zasadzie sprowadza się do unikania dyskryminacji w zatrudnieniu.  

Podstawowym narzędziem prawnym mającym nakłonić pracodawców do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych jest ustawa mówiąca o wskaźniku zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych21. Mówi ona, Ŝe wskaźnik ten przez pracodaw-
ców zatrudniających ponad 25 osób powinien być zachowany na poziomie 6%. 
Na uczelniach publicznych i niepublicznych, w wyŜszych szkołach zawodo-
wych, publicznych i niepublicznych szkołach oraz zakładach kształcenia na-
uczycieli wskaźnik ten wyznaczony został na poziomie 2%. Ten sam poziom 
wskaźnika został ustalony równieŜ dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 
oraz placówek resocjalizacyjnych. Pracodawca, który nie zachowuje wyznaczo-
nego wskaźnika, zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat na Państwowy 

                                                 
16 B. Amershi, S. Holmes, H. Jablonski, M. Keil, E. Lüthi, K. Matoba, Poradnik szkoleniowy: 

zarządzanie róŜnorodnością, Anti-Discrimination and Diversity Training VT/ 2006/009, Interna-
tional Society for Diversity Management, Komisja Europejska, 2007, s. 7, http://sfrs.pl/index.php-
option=com_content&view=article&id=54-poradnik-szkoleniowy--zarzdzanie-ronorodnoci& 
catid=6-baza-wiedzy&Itemid=20&lang=pl.htm (20.02.2014).  

17 G. Karton, A.M. Greene, The dynamics of managing diversity. a critical approach, Elsevier 
Butterworth-Heinemann, Oxford 2010, s. 2–3.  

18 L. Wright, Breaking through the glass ceiling. Women in management, International Labour 
Organization, Geneva, 2001. 

19 M. Rawłuszko, Polityka równych szans a zarządzanie róŜnorodnością, w: Przewodnik do-
brych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007. 

20 Ustawa z 26 czerwca 1974 r., DzU z 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm. 
21 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, DzU z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm., art. 2 ust. 6, art. 21 i art. 22. 
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Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wyjątek stanowią jednostki 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku i kilka innych przypadków). 

Prawne obostrzenia jednak nadal jedynie w niewielkim stopniu poprawiają 
sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, gdyŜ ciągle nieznaczny odse-
tek pracodawców dobrowolnie zatrudnia osoby niepełnosprawne, nie mówiąc  
o przekroczeniu wymaganego minimum. 

Podsumowanie 

ZrównowaŜony rozwój, będący wyrazem odpowiedzialnego podejścia ludzi 
do zmian zachodzących w środowisku i związanych z nimi zmian w sferze kon-
sumpcji22, który „zaspokaja potrzeby współczesnych nie odbierając przyszłym 
pokoleniom zdolności do zaspokojenia ich własnych potrzeb”23 – kwestionuje 
niepohamowany pęd do ustawicznego dynamicznego rozwoju kosztem nieod-
wracalnego zuŜywania naturalnych zasobów. Istotą zrównowaŜenia jest równieŜ 
zdolność do rozwoju, który nie degraduje czynników go konstytuujących24. Do 
trudno odnawialnych zasobów ulegających degradacji, oprócz czynników eko-
nomicznych i środowiskowych, naleŜy zaliczyć czynniki społeczne, czyli kapi-
tał ludzki. Jedną z barier trwałego zrównowaŜonego rozwoju jest większe niŜ 
społecznie akceptowalne napięcie, będące rezultatem nierówności w zaspokoje-
niu potrzeb czy teŜ niemoŜności zaspokojenia potrzeb wyŜszego rzędu w proce-
sie ciągłego wzrostu gospodarczego (społeczne wykluczenie, alienacja itp.)25.  

ZrównowaŜony rozwój, działania CSR, normalizacja Ŝycia osób niepełno-
sprawnych – wszystkie trzy koncepcje mają wspólny mianownik: dobro ludzi. 
NajwaŜniejszą przesłanką tworzenia moŜliwości kontroli prawideł społecznej 
odpowiedzialności jest szeroko pojęte rozgoryczenie pracowników i klientów, 
wynikające z rozbieŜności między rzeczywistością a głoszonymi wartościami. 
Zarówno CSR wewnętrzny, jak i zewnętrzny – powinny stać się kluczowymi 
wymiarami działalności kaŜdej organizacji respektującej zasady równoupraw-

                                                 
22 D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównowaŜonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2008. 
23 Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod 

kierunkiem G.H. Brundtland, PWE, Warszawa 1991, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
(20.02.2014).  

24 M. Kachniewska, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze społecznym jako czynnik 
trwałego rozwoju produktu turystycznego, w: ZrównowaŜony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, 
Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 271. 

25 W. Toczyski, J. Zaucha, Profile rozwoju zrównowaŜonego, w: Teoria ekonomii, nr 5/6, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 



Magdalena Maciaszczyk 166

nienia pracowników, edukacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, praw czło-
wieka i stwarzania równych szans.  

Szeroko zdefiniowany personel jest źródłem wartości organizacji i jej kon-
kurencyjności nie dzięki pojmowaniu pracowników jako zasobu materialnego, 
lecz intelektualnego. NaleŜy podkreślić, Ŝe zdolności człowieka w głównej mie-
rze są wynikiem świadomego inwestowania w rozwój, i dlatego moŜna o nich 
mówić jak o kapitale, który moŜe być wykorzystany do tworzenia nowych war-
tości. Warto pamiętać o niepełnosprawnych, gdyŜ ich odmienność nie jest źró-
dłem problemów, ale innowacyjności i, w konsekwencji, konkurencyjności. 
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The fact that disabled people don’t have an equal access to provided services or products of-

fered does not simply mean that it is because of architectural barriers. Among others an inequality 
in the access to employment results in the lack of financial self-reliance. It is easy to notice that 
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Streszczenie 

ZrównowaŜona konsumpcja jest integralnie związana ze zrównowaŜonym rozwojem. Istotą 
tej koncepcji jest zmniejszanie zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zapewnienie 
przyszłym pokoleniom warunków rozwoju analogicznych do współczesnych, a takŜe zachowanie 
róŜnorodności kulturowej. Determinanty rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji w Polsce naleŜy 
postrzegać przede wszystkim w kontekście zmian w postawach, hierarchiach wartości i stylach 
Ŝycia oraz przemian kulturowych polskiego społeczeństwa. RozwaŜania przedstawione w artyku-
le dotyczą takŜe wkładu marketingu w realizację załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju i rosnącego 
znaczenia działań zgodnych z ideą marketingu ekologicznego, marketingu społecznego oraz 
marketingu odpowiedzialnego.  

Słowa kluczowe: zrównowaŜona konsumpcja, zrównowaŜony rozwój, kierunki rozwoju marke-
tingu  

Wprowadzenie 

Rozwój zrównowaŜonej konsumpcji uwarunkowany jest wielowymiarowo. 
Wśród determinant jej rozwoju naleŜy wskazać na psychologiczne uwarunko-
wania zachowań jednostki, a w tym m.in. potrzeby, postawy, motywacje, oraz 
czynniki społeczno-kulturowe i demograficzno-ekonomiczne. Nie moŜna pomi-
nąć takŜe determinant o charakterze makroekonomicznym oraz polityki państwa 
i stosowanych rozwiązań ukierunkowanych na konsumpcję. Stymulantem roz-
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woju zrównowaŜonej konsumpcji mogą być równieŜ strategie przedsiębiorstw. 
WaŜną rolę do odegrania w procesie rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji ma 
marketing i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Kluczową kwe-
stią jest równieŜ edukacja obejmująca zarówno konsumentów, jak i biznes oraz 
pracowników szeroko rozumianej administracji. Na rozwój zrównowaŜonej 
konsumpcji wpływ ma takŜe stan środowiska naturalnego i poziom jego zanie-
czyszczenia.  

Ze względu na ograniczone ramy artykułu, jego celem jest ukazanie wybra-
nych determinant rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji w Polsce. Wymaga to 
przedstawienia idei oraz załoŜeń koncepcji zrównowaŜonego rozwoju i zrów-
nowaŜonej konsumpcji. RozwaŜania zawarte w artykule dotyczą zarówno za-
chowań proekologicznych Polaków i ich postawy wobec środowiska naturalne-
go, jak i wkładu marketingu w realizację załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju. 
Artykuł został oparty na studiach literaturowych oraz analizie wyników badań 
realizowanych m.in. przez CBOS. 

Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju i zrównowaŜonej konsumpcji – prze-
słanki rozwoju, wyróŜniki i załoŜenia koncepcji  

RóŜnorodność trendów w zachowaniach konsumentów manifestuje się 
m.in. występowaniem dwu przeciwstawnych zjawisk: z jednej strony – nadkon-
sumpcji (związanej z nadmiernym i nieracjonalnym z punktu widzenia potrzeb 
człowieka spoŜywaniem dóbr i usług), a z drugiej – rozwijającej się konsumpcji 
zrównowaŜonej3. ZrównowaŜona konsumpcja i zrównowaŜony styl Ŝycia są 
odpowiedzią na zachowania jednostek, które nie chcą się wyraŜać przez kon-
sumpcję, przypisując roli konsumenta nadrzędne znaczenie. Kategoria zrówno-
waŜonej konsumpcji staje się coraz istotniejsza w obliczu zwiększających się 
róŜnic w połoŜeniu materialnym i warunkach Ŝycia ludności oraz nierówności 
dochodowych występujących w przekroju społeczeństw, regionów, kontynen-
tów.  

ZrównowaŜona konsumpcja stanowi rdzeń zrównowaŜonego rozwoju, bę-
dącego: 

– jednym z typów rozwoju społeczno-gospodarczego, którego ideą prze-
wodnią jest zachowanie środowiska i zasobów naturalnych dla przy-
szłych pokoleń przez zmianę modelu rozwoju cywilizacyjnego, 

– koncepcją, której istotą jest takŜe zmniejszanie zakresu ubóstwa i wy-
kluczenia społecznego oraz wyrównywanie moŜliwości zaspokojenia 

                                                 
3 T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012, s. 128–129. 
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potrzeb wszystkich ludzi, a takŜe zachowanie róŜnorodności kulturo-
wej, 

– kategorią międzypokoleniową, 
– procesem integrującym wszelkie działania człowieka4. 
Do wyróŜników tego rozwoju zalicza się zatem zrównowaŜenie, trwałość  

i samopodtrzymywanie się5. ZrównowaŜenie dotyczy utrzymywania właści-
wych proporcji między potrzebami rozwojowymi a potrzebą ochrony środowi-
ska. Trwałość wymaga zapewnienia dostępności zasobów środowiska, nato-
miast samopodtrzymywanie się rozwoju oznacza występowanie współzaleŜno-
ści między czynnikiem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym w stymu-
lowaniu długookresowego wzrostu gospodarczego. 

Wśród uwarunkowań rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji naleŜy wskazać 
politykę państwa, a w tym politykę konsumpcji, która rozumiana jest jako świa-
dome i zintegrowane oddziaływanie państwa na wielkość i strukturę oraz kie-
runki rozwoju konsumpcji jednostek, gospodarstw domowych, grup społecz-
nych i całego społeczeństwa. Przesłanką podejmowania aktywnych działań  
w zakresie kształtowania bieŜącej i przyszłej konsumpcji jest rosnąca masowa 
konsumpcja, której konsekwencją są nie tylko korzyści, ale równieŜ zagroŜenia, 
jak np. mające negatywny wpływ na środowisko naturalne odpady pokonsump-
cyjne. Do polityki konsumpcji zaliczana jest polityka dochodowa i socjalna, 
polityka Ŝywieniowa, polityka mieszkaniowa, polityka transportowa, polityka 
zdrowotna i demograficzna, polityka kulturalna, edukacyjna, polityka bezpie-
czeństwa oraz polityka konsumencka. Istotą polityki konsumpcji jest to, aby jej 
elementy składowe w formie wymienionych polityk resortowych stanowiły 
spójną logiczną całość. Podstawą wyznaczania celów polityki konsumpcji po-
winien być wzorzec konsumpcji, sformułowany z uwzględnieniem przesłanek 
naukowych oraz uwarunkowań demograficznych, społeczno-kulturowych, poli-
tycznych, ekologicznych, a takŜe gospodarczych i technologicznych6. Jednocze-
śnie naleŜy podkreślić, Ŝe podejście państwa do polityki konsumpcji i jej zało-
Ŝeń oraz narzędzi realizacji jej celów zaleŜy od sposobu rozumienia roli pań-
stwa w gospodarce i zakresu wpływu na podaŜ i popyt. 

W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe w ekonomii ekologicznej sprawność 
rynku jest kwestionowana ze względu na to, Ŝe: 

                                                 
4 M. Janoś-Kresło, Proekologiczne zachowania polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 

2013, styczeń–luty, s. 61–62. 
5 Wskaźniki zrównowaŜonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warsza-

wa–Białystok 2005, s. 30.  
6 Cz. Bywalec, Polityka konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 2, s. 7–16.  
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– rynek nie ujawnia wprost preferencji społecznych w zakresie zasobów  
i walorów, których stan jest decydujący dla jakości środowiska i ekolo-
gicznego wymiaru jakości Ŝycia, poniewaŜ występuje brak cen rynko-
wych tych zasobów i walorów, 

– potrzeba czystego środowiska nie przekłada się w skali makro na popyt,  
– rynek nie jest mechanizmem, który z punktu widzenia międzypokole-

niowej sprawiedliwości ekologicznej dobrze rozwiązuje problemy za-
chowania stałości kapitału naturalnego, 

– rynek nie ujawnia tzw. wartości wewnętrznej zasobów, istotnych dla 
przyszłych generacji7. 

W Polsce zasada zrównowaŜonego rozwoju została ujęta w Konstytucji RP. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie z artykułem 5. Konstytucji RP: „Rzeczpospolita 
Polska strzeŜe niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeŜe 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasa-
dą zrównowaŜonego rozwoju”. 

Kategoria zrównowaŜonej konsumpcji jest obecna w Strategii zmian wzor-
ców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrówno-
waŜonego rozwoju. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w 2003 
roku. Podkreśla się w nim, Ŝe Polskę w porównaniu z krajami Unii Europejskiej 
będącymi na wyŜszym etapie rozwoju cechuje niŜszy poziom konsumpcji. Na 
podstawie analizy doświadczeń krajów Unii Europejskiej moŜna stwierdzić, Ŝe 
konsekwencją dalszego wzrostu gospodarczego będzie wzrost konsumpcji i jej 
zwiększający się wpływ na stan środowiska naturalnego. W tym kontekście 
zasadniczym celem zmian w sferze konsumpcji jest przejście do etapu kon-
sumpcji zrównowaŜonej z pominięciem niekorzystnego dla środowiska zjawi-
ska nadkonsumpcji. Rozwój w Polsce zrównowaŜonej i trwałej konsumpcji 
wymaga zmian postaw i przekonań. Jest to proces długotrwały, gdyŜ poziom 
świadomości i zachowań ekologicznych Polaków jest jeszcze relatywnie niski. 
W związku z tym jedną z głównych determinant rozwoju zrównowaŜonej kon-
sumpcji w Polsce jest edukacja, której efekty przełoŜą się na podniesienie po-
ziomu świadomości ekologicznej zarówno konsumentów, jak i producentów8.  

                                                 
7 B. Fiedor, Wzrost zrównowaŜony a rozwój trwały – rola państwa ze szczególnym uwzględnie-

niem wymiaru ekologicznego w okresie transformacji, w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla 
rozwoju, red. G.W. Kołodko, Wyd. Poltext, Warszawa 2014, s. 408.  

8 Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, 
zrównowaŜonego rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2003, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna 
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ZrównowaŜona konsumpcja wiąŜe się z wieloma działaniami i praktykami 
społecznymi, gospodarczymi i politycznymi, które realizowane są przez jed-
nostki, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rządy. Działania te mają na 
celu m.in.:  

– zmniejszenie bezpośrednich skutków ekologicznych procesów produk-
cji, uŜytkowania i utylizacji róŜnego typu dóbr, 

– zastępowanie produktów krótkotrwałych produktami, które mogą dłuŜej 
być uŜytkowane, 

– zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między jednostkami i grupami 
społecznymi i zapewnienie wszystkim moŜliwości zaspokajania pod-
stawowych potrzeb konsumpcyjnych, 

– zwiększanie szans na zrównowaŜony rozwój w krajach Południa, 
– rozwój konsumpcji dóbr i usług, które mają pozytywny wpływ na 

zdrowie i samorealizację jednostek, 
– zwiększenie zakresu stosowania urządzeń pozwalających na oszczędne 

wykorzystanie energii, wody, 
– rozwój transportu publicznego i transportu proekologicznego, 
– rozwój oferty w zakresie ekologicznych dóbr i usług, 
– promowanie stylów Ŝycia zgodnych z załoŜeniami zrównowaŜonej kon-

sumpcji, 
– podejmowanie działań edukacyjnych wskazujących na znaczenie takich 

wartości, jak spójność społeczna, tradycje lokalne, ekologia, kultura, 
jakość Ŝycia9. 

Determinanty rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji naleŜy postrzegać zatem 
takŜe w kontekście racjonalizacji zachowań konsumpcyjnych, które wiąŜą się 
z racjonalnością samej potrzeby, wiedzy o moŜliwościach jej zaspokojenia, 
dostępnością produktów i moŜliwością ich wyboru, jak równieŜ refleksją poza-
kupową. Racjonalne zachowanie konsumenta jest celowe, świadome, przemy-
ślane, rozwaŜne i wewnętrznie spójne oraz zaplanowane10. Mając na uwadze 
funkcje konsumpcji, naleŜy podkreślić, Ŝe ocena jej racjonalności powinna być 
przeprowadzona na podstawie kryterium biologicznego, psychologicznego, 
społecznego i ekonomicznego11.  

                                                                                                                        
/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/eec7411326f84a90a0871e56eb6e1db26231_strategiazmi
anwzorcwprodukcji.pdf (20.03.2014). 

9 J.  Kramer, Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń, „ Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 8.  
10 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 33. 
11 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, red. E. KieŜel, PWE, Warszawa 2004, 

s. 26. 
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Ze zrównowaŜoną konsumpcją związana jest ekologizacja zachowań, której 
mogą towarzyszyć inne tendencje rozwoju konsumpcji12, a w tym w szczególno-
ści etnocentryzm, serwicyzacja, dekonsumpcja, indywidualizacja i prosumpcja. 

Zachowania proekologiczne Polaków i ich postawy wobec środowiska na-
turalnego 

Mimo dystansu cywilizacyjnego, jaki dzieli polskich konsumentów od kon-
sumentów zachodnich krajów europejskich, rośnie świadomość ekologiczna 
Polaków, którzy zaczęli doceniać znaczenie środowiska naturalnego w kształ-
towaniu jakości ich Ŝycia. Polacy coraz częściej podejmują działania słuŜące 
ochronie środowiska. Świadczą o tym m.in. wyniki badań zrealizowanych przez 
CBOS (tab. 1).  

Tabela 1  

Działania podejmowane przez Polaków słuŜące ochronie środowiska naturalnego (w %) 

Typ działań Rok Tak Nie Trudno powiedzieć 

Posiadanie szczelnych kranów 
2008 93 6 1 
2011 96 3 1 

UŜywanie przy wykonywaniu czynności do-
mowych takiej liczby środków chemicznych, 
jaka jest niezbędna 

2008 84 9 7 

2011 91 5 4 

Posiadanie energooszczędnego sprzętu AGD 
2008 67 25 8 
2011 80 16 4 

UŜywanie energooszczędnych Ŝarówek 
2008 62 36 2 
2011 75 25 0 

Wyłączanie z prądu telewizora, komputera, 
kiedy nie są uŜywane 

2008 60 37 3 
2011 65 34 1 

Zabieranie na zakupy toreb wielorazowego 
uŜytku zamiast jednorazowych torebek 

2008 48 39 13 
2011 83 14 3 

Segregowanie odpadów domowych 
2008 55 43 2 
2011 74 25 1 

Ograniczanie zuŜycia energii elektrycznej  
2008 79 21 – 
2011 90 10 – 

Ograniczanie zuŜycia wody  
2008 73 27 – 
2011 83 17 – 

Ograniczanie zuŜycia gazu  
2008 71 29 – 
2011 79 21 – 

Źródło: K. Wądołowska, Zachowania proekologiczne Polaków, BS/23/2011, Centrum Badania 
Opinii Społecznej, Warszawa, marzec 2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011 
/K_023_11.PDF (20.03.2014). 

                                                 
12 K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Badania eksploracyjne zachowań konsumentów na 

rynku Ŝywności ekologicznej, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego  
i Ŝywności ekologicznej w Polsce, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 105–106. 
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Na podstawie tych badań moŜna stwierdzić, Ŝe prawie wszyscy Polacy 
(96%) posiadają szczelne krany. Znaczący jest takŜe udział osób (91%), które 
przy wykonywaniu czynności domowych starają się zuŜywać tylko niezbędne 
ilości środków chemicznych. Na przestrzeni lat 2008–2011 znacząco zwiększył 
się odsetek Polaków, którzy zamiast jednorazowych torebek korzystają z toreb 
wielorazowego uŜytku. Odsetek ten wzrósł z 48% w 2008 roku do 83% w 2011 
roku. NaleŜy takŜe zauwaŜyć, Ŝe coraz więcej Polaków ogranicza zuŜycie ener-
gii elektrycznej, wody, gazu. Coraz częściej uŜywają oni energooszczędnego 
sprzętu AGD, a takŜe energooszczędnych Ŝarówek.  

Wzrost zakresu zachowań i działań podejmowanych przez Polaków słuŜą-
cych ochronie środowiska naturalnego naleŜy ocenić pozytywnie. Jednocześnie 
warto jednak zauwaŜyć, Ŝe tego typu zachowania wynikają niejednokrotnie  
z motywacji ekonomicznych, a nie proekologicznych.  

Podkreślenia wymaga to, Ŝe w polskim społeczeństwie występują róŜne po-
stawy wobec natury, które, choć zakorzenione w polskiej kulturze, tradycji oraz 
historii, w pewnym uproszczeniu moŜna podzielić na mistyczno-romantyczne 
i eksploatacyjno-konsumpcyjne. Dla postawy mistyczno-romantycznej zna-
mienne jest to, Ŝe natura ma wymiar symboliczny i nieco nostalgiczny. Postrze-
gana jest w kontekście polskości, a nawet Boskiego wymiaru. Z kolei istotą 
postaw eksploatacyjno-konsumpcyjnych jest traktowanie natury jako zasobu 
niewyczerpalnego, który moŜna wykorzystywać i eksploatować oraz podpo-
rządkować człowiekowi13. Obecnie te dwie skrajne podstawy wobec przyrody 
ścierają się, czego wyrazem są występujące niekiedy konflikty i protesty ujaw-
niające róŜne podejścia do środowiska naturalnego oraz miejsca i roli człowieka 
w tym środowisku.  

Z punktu widzenia rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji istotne jest prowa-
dzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z uwzględnieniem róŜnych ty-
pów postaw Polaków wobec przyrody. Do zastosowania moŜliwa jest takŜe 
koncepcja marketingu. 

Rola marketingu i działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 
w zrównowaŜonym rozwoju i zrównowaŜonej konsumpcji  

WdraŜanie makroekonomicznej koncepcji zrównowaŜonego rozwoju wy-
maga odniesienia jej do mikroekonomicznej płaszczyzny zachowań nie tylko 
konsumentów, ale takŜe przedsiębiorstw. ZwaŜywszy na ukazane na rysunku 1 

                                                 
13 M. śurawicka-Koczan, Natura, naturalność i eko w reklamie – okiem semiotyka, „Marketing 

przy Kawie”, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1542 (20.03.2014).  
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kierunki rozwoju marketingu w wymiarze koncepcji i praktyki, naleŜy podkre-
ślić, Ŝe wkład marketingu w realizację zasad i załoŜeń zrównowaŜonego rozwo-
ju przejawia się przywiązywaniem coraz większego znaczenia do działań zgod-
nych z ideą marketingu ekologicznego, marketingu społecznego oraz marketin-
gu odpowiedzialnego14.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wkład marketingu w zrównowaŜony rozwój 

Źródło: opracowanie własne. 

Marketing zorientowany na zrównowaŜony rozwój jest zgodny z załoŜe-
niami orientacji społecznej i humanistycznej. Istota marketingu w kontekście 
tych wyzwań polega na uwzględnianiu uwarunkowań ekologicznych i społecz-
nych na poszczególnych etapach zarządzania wartością dla klienta i przyczy-
nianiu się do rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji. 

WdraŜanie marketingu zorientowanego na zrównowaŜony rozwój i prowa-
dzenie działań z zakresu ekologicznej odpowiedzialności biznesu wiąŜe się  
z kreowaniem eko-kultury zarówno w przedsiębiorstwie, jak i u jego partnerów. 

                                                 
14 J. Kramer, Marketing a koncepcja zrównowaŜonego rozwoju, w: Marketing w 25-leciu go-

spodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014, 
s. 24–33. 
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Istotne jest równieŜ, aby środowisko naturalne i jego ochrona zajmowały wyso-
ką pozycję w hierarchiach wartości konsumentów. 

Wśród determinant rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji nie moŜna pomijać 
takŜe działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Na kształt relacji 
biznesu ze społeczeństwem wpływa fakt, Ŝe sukces przedsiębiorstwa i dobro 
społeczne nie muszą być „grą o sumie zerowej”. Strategiczne podejście do od-
powiedzialności społecznej biznesu moŜe przyczynić się do rozwoju społeczne-
go, jak i utrwalenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W tabeli 2 uka-
zano sposób rozumienia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności bizne-
su w kontekście zarzutów wysuwanych niekiedy wobec tego podejścia.  

Tabela 2  

Zarzuty stawiane społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiadające im kontrargumenty 

Argumenty przeciw CSR Kontrargumenty 

Zysk jest podstawowym celem działal-
ności gospodarczej, a jego maksymali-
zacja jest najwaŜniejszym zadaniem 
menedŜera; kaŜdy inny cel działalności 
firmy, w tym np. dbanie o dobro spo-
łeczne jest sprzeczne z istotą biznesu 

Odpowiedzialność społeczna biznesu nie jest ce-
lem, a zbiorem zasad, których wdraŜanie sprawia, 
Ŝe osiąganie celu staje się moŜliwe 

WdraŜanie zasad społecznej odpowie-
dzialności zwiększa koszty i utrudnia 
konkurowanie z innymi firmami, które 
nie podejmują tego typu działań 

Etyka i społeczne podejście przynoszą korzyści i 
stają się jednym z obszarów konkurowania. W zwią-
zku z tym, tak jak w przypadku dąŜenia do uzyski-
wania innego typu przewagi konkurencyjnej, po-
trzebne jest ponoszenie nakładów inwestycyjnych  

Firma nie moŜe mieć zobowiązań mo-
ralnych, poniewaŜ nie jest podmiotem 
moralnym i nie posiada sumienia  

Bez idei odpowiedzialności trudno ontologicznie 
opisać przedsiębiorstwo i jego znaczenie w wymia-
rze społecznym i gospodarczym; chociaŜ firma nie 
posiada sumienia, to jednak dylematy etyczne 
odczuwają tworzący ją pracownicy  

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
jest zagroŜeniem dla wolności przed-
siębiorców 

Dzięki zasadzie odpowiedzialności działanie moŜe 
stać się w pełni wolne ze względu na powiązanie 
kategorii wolności i odpowiedzialności; z zasadą 
wolności gospodarczej związane jest ponoszenie 
odpowiedzialności za podejmowane działania 

Działania z zakresu odpowiedzialności 
społecznej w przeciwieństwie do zysku 
nie są mierzalne  

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu podlegają ocenie, której wyniki są publi-
kowane w raportach społecznych, a reputacja, mar-
ka firmy i zaufanie do niej staje się jedną z kluczo-
wych kategorii w biznesie 

CSR pełni rolę reklamy i ma charakter 
powierzchownych działań 

Przedsiębiorstwo, które wdraŜa zasady społecznej 
odpowiedzialności ma prawo informować o tym 
swoich odbiorców i inne grupy otoczenia 

Źródło: opracowano na podstawie J. Filek, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy 
nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, Warszawa 2006, s. 9–12, http://www.konsumenckieabc.pl/download /studia_podrecznik_ 
csr.pdf (4.03.2014). 
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Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu to nie tylko 
zaangaŜowanie obywatelskie przedsiębiorstwa i łagodzenie szkodliwych konse-
kwencji działań tworzących łańcuch wartości, lecz takŜe podejmowanie inicja-
tyw przynoszących wyróŜniające firmę korzyści zarówno społeczne, jak i eko-
nomiczne. Oferta rynkowa i łańcuch wartości same w sobie są źródłem szans na 
wprowadzenie nowatorskich i jednocześnie korzystnych dla firmy oraz społe-
czeństwa rozwiązań. 

Podsumowanie 

Podstawowym załoŜeniem strategii zrównowaŜonego rozwoju jest umiejęt-
ne łączenie działań słuŜących ochronie środowiska naturalnego i dorobku kultu-
ry polskiego społeczeństwa – ze staraniami o wykorzystanie postępu cywiliza-
cyjnego i ekonomicznego z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń. Re-
alizacja tego celu wymaga systematycznego eliminowania procesów i działań 
szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz wspierania działań proekologicz-
nych. 

Analiza procesu powstawania koncepcji zrównowaŜonego rozwoju i zrów-
nowaŜonej konsumpcji wymaga uwzględnienia kontekstu związków tej idei  
z marketingiem, a w szczególności marketingiem ekologicznym, marketingiem 
społecznym i marketingiem odpowiedzialnym.  

Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe sama świadomość zagroŜeń ekologicz-
nych oraz dostrzeganie wpływu środowiska na jakość Ŝycia i zdrowie człowieka 
nie przekłada się jeszcze na podejmowanie konkretnych działań, a zwłaszcza 
takich, które wymagają duŜego zaangaŜowania. Ponadto moŜna zauwaŜyć, Ŝe 
niektóre zachowania proekologiczne Polaków stanowią wyłącznie konsekwen-
cję oszczędzania, a nie są motywowane troską o stan środowiska naturalnego. 
Determinanty rozwoju zrównowaŜonej konsumpcji naleŜy postrzegać zatem 
przede wszystkim w kontekście zmian w postawach, hierarchiach wartości  
i stylach Ŝycia oraz przemian kulturowych polskiego społeczeństwa. 
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Summary 

 
Sustainable consumption is integrally linked with sustainable development. The essence of 

this concept is to reduce the extent of poverty and social exclusion and to ensure future genera-
tions the development analogous to today’s, as well as preserving the cultural diversity. Determi-
nants of the development of sustainable consumption in Poland should be seen primarily in the 
context of changes in the hierarchies of values and lifestyles, and cultural transformation of Polish 
society. Deliberations in the paper are also conducted in the context of the contribution of market-
ing to the achievement of sustainable development and the growing importance of activities con-
sistent with the idea of environmental marketing, social marketing, and responsible marketing. 
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PROWOKACJA CZY SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ? TRENDY W REKLAMIE  
XXI WIEKU NA PRZYKŁADZIE BRAN śY MODY 

 
 
 
Streszczenie 

W artykule poruszono problematykę wykorzystania w reklamie treści prowokacyjnych lub 
nawiązujących do społecznej odpowiedzialności biznesu. Ze względu na intensywny rozwój 
rynku reklamowego, coraz większą liczbę emitowanych przekazów i narastające zniechęcenie 
odbiorców – reklamodawcy szukają nowych dróg dotarcia do świadomości konsumentów i wy-
wołania poŜądanych zachowań rynkowych.. Coraz częściej sięgają po rozwiązania kreatywne, 
wykorzystujące motywy prowokacji, budzące czasem wątpliwości natury etycznej i naruszające 
zasady światopoglądowe. Przeciwny nurt związany jest z odwoływaniem się w przekazach re-
klamowych do społecznej odpowiedzialności organizacji. Celem artykułu jest próba odpowiedzi 
na pytanie, jak motywy prowokacyjne odbierane są przez konsumentów, a w konsekwencji, czy 
ich wykorzystanie jest bardziej skuteczne niŜ stosowanie treści społecznie odpowiedzialnych. 
Podstawą rozwaŜań są wyniki badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród od-
biorców reklamy. Wynika z nich, Ŝe prowokacja w reklamie produktów mody ma duŜy wpływ na 
zauwaŜalność przekazu i zainteresowanie produktem, ale nie zawsze jest to związane z chęcią 
jego zakupu. 

Słowa kluczowe: reklama, oddziaływanie reklamy, prowokacja, społeczna odpowiedzialność, 
branŜa mody 

Wprowadzenie 

Wraz z rozwojem konkurencji na rynku i pojawiającymi się barierami po-
pytowymi przedsiębiorstwa zmuszone są do podejmowania coraz bardziej in-
tensywnych działań związanych z wywieraniem wpływu na zachowania na-

                                                 
1 nowacki@vizja.pl. 
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bywców. Sięgają przy tym po zróŜnicowane środki, wśród których znacząca 
rolę odgrywa reklama. Ze swej istoty ma ona charakter działania perswazyjne-
go. JuŜ samo angielskie sformułowanie commercial, wykorzystywane często 
dla określenia przekazów reklamowych, wyraźnie odnosi się do motywowania 
do zawarcia transakcji. Podobną treść niesie niemieckie określenie werbung, 
pochodzące od czasownika werben oznaczającego werbować, namawiać, pozy-
skiwać, starać się. Reklama ma więc za zadanie przekonywanie do określonych 
zachowań. Aby to osiągnąć, reklamodawcy wykorzystują róŜne techniki od-
działywania, sięgając po coraz bardziej oryginalne rozwiązania. Broniąc się 
przez niebezpieczeństwem zagubienia w masie otaczających odbiorcę przeka-
zów i dąŜąc do wyróŜnienia na tle konkurentów, stosują coraz częściej motywy 
prowokacyjne, balansujące na krawędzi zgodności z obowiązującymi zasadami 
światopoglądowymi i wywołujące temat dopuszczalności takich form oddzia-
ływania. 

OdŜywająca przy okazji pojawienia się kaŜdej szokującej kampanii rekla-
mowej dyskusja na ten temat skłania do zastanowienia się nad skutecznością 
oddziaływania reklam prowokacyjnych. Przeciwstawia im się reklamy subtelne, 
eleganckie, wpisujące się w popularne ostatnimi czasy pojęcie społecznej od-
powiedzialności. W kontekście tego rodzi się pytanie, która z tych dwóch kon-
cepcji, oparta na prowokacji – czy elegancji, jest bardziej skuteczna z punktu 
widzenia oddziaływania na ostatecznych odbiorców. W niniejszym artykule 
podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Jego celem jest określenie, 
w jaki sposób motywy prowokacyjne w reklamie są postrzegane w społeczeń-
stwie polskim i jakie konsekwencje wywołują dla zauwaŜalności i akceptacji 
produktu.  

Za punkt odniesienia przyjęto branŜę mody – jedną z najbardziej charakte-
rystycznych z punktu widzenia skali wykorzystywania w reklamie motywów 
prowokacyjnych. Jest to branŜa specyficzna. Związana jest bowiem z produk-
tami, w przypadku których zachowania nabywców kształtowane są pod wpły-
wem odczuć emocjonalnych, opartych na zjawisku podobania się lub nie, mody, 
subiektywnego postrzegania elegancji itp. W działaniach reklamowych na ryn-
ku mody widoczna jest wyraźna polaryzacja koncepcji przekazów. Z jednej 
strony mamy do czynienia z markami, których reklamy za kaŜdym razem pro-
wokują i wywołują kontrowersje. Z drugiej moŜna dostrzec wiele przykładów 
marek, których przekazy oparte są na elegancji, prostocie, bez jakichkolwiek 
odniesień do emocjonalnych motywów mogących wywołać kontrowersje.  
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BranŜa mody jest rozległa i trudno zamknąć ją w sztywnych ramach. Obej-
muje odzieŜ (bieliznę, odzieŜ wierzchnią, sportową itp.), obuwie oraz akcesoria 
(w tym równieŜ biŜuterię, nakrycia głowy, dodatki do ubioru, torby, plecaki, 
galanterię skórzaną, portfele i portmonetki itp.). BranŜa mody i produkty mody, 
ze względu na swoją specyfikę, charakteryzują się następującymi cechami: duŜą 
zmiennością, krótkim czasem Ŝycia produktu, uzaleŜnieniem od gustu klientów, 
koniecznością precyzyjnego dopasowania do grupy odbiorców, róŜnorodnością 
rozmiarów i fasonów, ciągłym dostępem do towarów, silną korelacją z emo-
cjami. 

Perswazja i manipulacja w reklamie  

Perswazja (z łacińskiego persuasio –przekonanie, wiara, opinia, przesąd), 
czyli tłumaczenie komu czegoś, namawianie do czegoś lub odradzanie czegoś  
z przytoczeniem odpowiednich argumentów2, to sztuka tłumaczenia, przekony-
wania ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów, co do których nie mają oni 
jasnego zdania. Perswazji przypisuje się cechy związane z bezpośredniością, 
jawnością, uczciwością, racjonalnością argumentów i pozostawianiem wolnego 
wyboru odbiorcy. MoŜe przejawiać się w formie otwartego namawiania do 
zakupu lub innej czynności. 

Skuteczność perswazji w reklamie zaleŜy od poziomu wiedzy i niepewności 
nabywców, liczby przekazów komunikujących odmienne informacje, powta-
rzalności informacji docierających do odbiorców oraz trafności argumentacji 
skierowanej do odbiorców w zaleŜności od potrzeb i postaw. W oddziaływaniu 
na odbiorcę perswazja moŜe być oparta na argumentacji racjonalnej (wykorzy-
stując dane statystyczne, bezdyskusyjne fakty i niepodwaŜalne opinie) lub emo-
cjonalnej, związanej z oddziaływaniem na poczucie bezpieczeństwa, niezado-
wolenia, wstydu, zagroŜenia itp. 

Perswazja nie wywołuje negatywnych skojarzeń u odbiorców. Jest postrze-
gana w kategoriach pozytywnego oddziaływania w myśl zasady, Ŝe przekonanie 
danej osoby nie przyniesie jej szkody. Negatywne konotacje wywołuje nato-
miast manipulacja, wykorzystująca często te same techniki co perswazja, ale  
w innym celu. Jest utoŜsamiana z przekształcaniem poglądów i postaw osób 
oraz środowisk dokonywanym poza ich świadomością3. Manipulacja jest więc 
pojęciem o pejoratywnym znaczeniu, z którym łączy się nieuczciwość, niejaw-
                                                 

2 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, PWN, http://doroszewski.pwn.pl/haslo/ 
perswazja/ (20.02.2014). 

3 W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wyd. Rytm, Warszawa 1999, 
s. 480. 
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ność, pośredniość oddziaływania, traktowanie odbiorcy w sposób instrumental-
ny oraz oddziaływanie poza obszarem świadomości.  

Precyzyjne rozgraniczenie perswazji i manipulacji w reklamie jest bardzo 
trudne. Ze swej istoty ma ona charakter perswazyjny, ale jednocześnie z racji 
pośredniego oddziaływania przekazu reklamowego zbliŜa się do manipulacji. 
Nie jest więc do końca jasne, które zabiegi wykorzystywane w reklamie moŜna 
uznać za manipulacyjne, a które za perswazyjne4. NaleŜy przyjąć, Ŝe granica 
między perswazją a manipulacją związana jest ze świadomością odbiorcy. Do-
póki zdaje on sobie sprawę, Ŝe docierają do niego komunikaty fikcyjne mające 
wywołać jego reakcję zakupową, dopóty jest to perswazja. Współczesny czło-
wiek dysponuje bowiem wiedzą o otaczającym go świecie i funkcjonującej  
w nim reklamie, przekazy reklamowe zawsze są w jednoznaczny sposób od-
dzielone od innych treści, dzięki czemu ma moŜliwość zauwaŜenia i odrzucenia 
treści niechcianych. Samo wykorzystywanie technik perswazyjnych w reklamie 
nie jest czymś złym. K.W. Mortensen twierdzi, Ŝe perswazja jest zjawiskiem 
naturalnym, towarzyszącym nam we wszystkich dziedzinach Ŝycia. Rodzice 
wykorzystują ją do wychowywania dzieci, przyjaciele, aby przekonywać się 
nawzajem do swoich racji, a przedsiębiorcy do sprzedaŜy dóbr i usług. Patrząc 
na techniki wywierania wpływu pod tym kątem, moŜna uznać, Ŝe są one nie-
szkodliwe, o ile nie przekraczają granicy wyznaczonej przez prawo i etykę. 
JeŜeli kaŜdy człowiek na co dzień posługuje się perswazją, to nic dziwnego, Ŝe 
posługuje się nią równieŜ reklama5. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy 
oddziaływanie reklamy wymyka się spod kontroli świadomości odbiorcy,  
a stosowane techniki zaczynają balansować na granicy prawa i obowiązujących 
zasad etycznych.  

Prowokacja jako narzędzie perswazji i manipulacji w reklamie  

Jednym z narzędzi manipulacji jest prowokacja. Czasownik „prowokować” 
wywodzi się z łacińskiego provocare, które oznacza wywoływać, wyzywać 
(draŜnić). Samo słowo „prowokacja” opisuje podstępne działanie mające na 
celu nakłonienie kogoś do określonego postępowania, zwykle zgubnego  
w skutkach dla tej osoby i osób z nią związanych6. W tej definicji podkreślone 
zostaje równieŜ negatywne oddziaływanie prowokacji przez chęć zaszkodzenia 

                                                 
4 K. Janiszewska i in., Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa  2009, s. 107. 
5 K.W. Mortensen, Sztuka wywierania wpływu na ludzi. Dwanaście uniwersalnych praw sku-

tecznej perswazji, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 8–10. 
6 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s. 610. 
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drugiej osobie. Sformułowanie to moŜna odnieść do zjawiska reklamy, która 
nakłania odbiorców do określonych zachowań i wpływa na ich emocje, choć nie 
moŜna jednoznacznie stwierdzić, czy i w jakim stopniu jest to z ich punktu wi-
dzenia szkodliwe.  

Prowokacja reklamowa jest celowa i dokonana z premedytacją. Stanowi 
więc przykład prowokacji7. KaŜdy akt prowokacji jest manipulacją, gdyŜ dąŜy 
do sztucznego wywołania, wzbudzenia, wzmocnienia lub zahamowania, stłu-
mienia lub wymuszenia i arbitralnego ukierunkowania cudzych przeŜyć, wra-
Ŝeń, wyobraŜeń, dąŜeń, postanowień, czynów8. MoŜna nawet pokusić się  
o stwierdzenie, Ŝe większość stosowanych manipulacji reklamowych to właśnie 
prowokacje, które oddziałują przez interesowne obietnice, pochlebstwa, aluzje, 
sugestie, zachęty, kuszenie i szantaŜe emocjonalne. Są to działania zaplanowane 
z góry, podjęte na podstawie dobrze przemyślanej taktyki, prowadzone meto-
dycznie i konsekwentnie. Twórcy reklam stanowią w tym przypadku podmiot,  
a odbiorcy przedmiot oddziaływania, który stanowi narzędzie do osiągnięcia 
konkretnych celów9. 

Prowokacja w przekazie reklamowym w duŜej mierze odbywa się przez 
oddziaływanie na emocje odbiorcy. Zgodnie z definicją D. Golemana, emocja-
mi nazywa się kaŜde poruszenie czy zakłócenie umysłu, uczucia, namiętności; 
kaŜdy stan wzburzenia albo podniecenia psychicznego10. Odwoływanie się do 
argumentacji emocjonalnej jest jednym z podstawowych sposobów przekazy-
wania treści reklamowych11. WyróŜnia się osiem podstawowych obszarów 
emocjonalnych: złość, smutek, strach, zdziwienie, wstręt, wstyd, zadowolenie 
oraz miłość. W skład kaŜdego z nich wchodzą stany emocjonalne o znacznie 
większym poziomie złoŜoności. Co bardzo charakterystyczne, spośród tych 
ośmiu grup emocji, aŜ osiem ma charakter negatywny. Stosowanie negatyw-
nych emocji w reklamie jest dla reklamodawcy ryzykowne. MoŜe się bowiem 
zdarzyć, Ŝe wraz z prowokowanymi stanami emocjonalnymi pojawią się rów-
nieŜ inne, które nie były intencją reklamodawcy.  

Manipulacja zachowaniami konsumenta balansuje na granicy etyki, a wiele 
reklam zdecydowanie kłóci się z ogólnie przyjętym poczuciem przyzwoitości. 
Wywoływanie negatywnych emocji powodujących panikę w społeczeństwie lub 

                                                 
7 M. Karwat, Teoria prowokacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 35–36. 
8 F. d’Almeida, Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, GWP, Gdańsk 2005, s. 50. 
9 M. Karwat, Teoria prowokacji…, s. 63. 
10 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1997, s. 52. 
11 R. Nowacki, Procesy zarządzania reklamą w przedsiębiorstwach, w: Reklama w procesach 

konkurencji, red. R. Nowacki, M. StruŜycki, Difin, Warszawa 2011, s. 108. 
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pokazywanie obrazów drastycznych jest zabronione i moŜe spowodować przy-
kre konsekwencje dla danej marki12. Wielu reklamodawców świadomie stosuje 
w swoich kampaniach reklamy kontrowersyjne, których celem jest wywołanie 
strachu, obrzydzenia lub zbulwersowania. Takie przekazy intencjonalnie wystę-
pują przeciwko panującym w społeczeństwie stereotypom, normom i warto-
ściom.  

Cechą szczególną współczesnych działań reklamowych coraz częściej staje 
się dąŜenie do maksymalizacji rozpoznawalności przekazu, jego dwuznaczności 
i postępująca transgresja. Rozpoznawalność reklamy jest szczególnie istotna ze 
względu na wzrost nasycenia (a nawet przesycenia) kanałów komunikacyjnymi 
przekazami podobnymi do siebie, a niekiedy wręcz prawie identycznymi. Re-
klama prowokacyjna – jako oryginalna – ma przede wszystkim przyciągać 
uwagę odbiorcy przez szokowanie i wzbudzanie gwałtownych emocji13. Miły 
dla oka, estetyczny i banalny świat, przyjemna muzyka, standardowe przesłanie 
i obietnice reklamowe, które dotychczas oferowała reklama, przestały się wy-
róŜniać, przyciągać odbiorców czy zaskakiwać ich swą treścią.  

Przyciągnięcie uwagi widza coraz częściej wymaga stosowania przekazów 
dwuznacznych. Pierwszy kontakt umoŜliwia odbiorcy jedynie odczyt komuni-
katu, który ma podwójne znaczenie. Zrozumienie wymaga jednak zastanowie-
nia się nad jego treścią, zaangaŜowania zdolności poznawczych do rozwiązania 
zagadki, co moŜe przyczynić się do odczuwania satysfakcji z odkrycia drugiego 
dna przekazu. Sprzyja to zapamiętywaniu przekazu.  

Istotną cechę stanowi teŜ transgresja, czyli przekraczanie norm społecznych 
i obowiązujących tabu. Transgresyjny przekaz reklamowy ma znacznie większą 
szansę na zapamiętanie przez odbiorcę. Konsekwencją tego jest wzrost wyko-
rzystania reklamy prowokującej i szokującej. Pojawiło się pojęcie shockverti-
sing, pochodzące od angielskich słów shock (szok, wstrząs) oraz advertising 
(reklama), co oznacza reklamę na granicy dobrego smaku, wykorzystującą mo-
tywy wzbudzające mieszane uczucia, epatujące obrzydliwością, seksem, porno-
grafią, strachem i przemocą. MoŜna ją zdefiniować jako sposób prowadzenia 
aktywności marketingowej, która przez swoją formę lub treść w dowolny spo-
sób występuje przeciw panującym w danym społeczeństwie normom etycznym 

                                                 
12 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 

1999, s. 99. 
13 A. Murdoch, Kreatywność w reklamie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 222. 
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i obyczajowym14. Jej celem jest przede wszystkim osiągnięcie rozgłosu, bez 
względu na to, czy będzie miał on charakter pozytywny – czy negatywny. 
Wprawdzie skandalizujące obrazy mogą odwrócić uwagę konsumentów od 
reklamowanej marki, ale mogą równieŜ skutecznie ją wypromować. 

Posługiwanie się prowokacją sprowadza się do dwu kierunków działań: 
– prowokacji obyczajowej, dotyczącej łamania ogólnie przyjętych norm  

i obyczajów, nieuregulowanych wprawdzie przepisami prawa, ale po-
wszechnie przyjmowanych za obowiązujące, 

– prowokacji estetycznej, związanej z naruszaniem subiektywnego po-
czucia estetyki i dobrego smaku. 

Do najczęściej wykorzystywanych motywów w prowokacji reklamowej za-
licza się erotykę, przemoc i agresję, symbolikę religijną oraz szokujące obrazy. 

Erotyka naleŜy do tych motywów, które najbardziej przyciągają uwagę od-
biorców, zarówno płci męskiej, jak i Ŝeńskiej. MoŜe być wykorzystywana 
w reklamie w sposób funkcjonalny, gdy promuje produkty związane ze sferą 
intymną człowieka: kosmetyków, odzieŜy, bielizny, biŜuterii itp. Takie reklamy 
mają przyciągać i pobudzać fantazje odbiorców. Kobiety chcą dorównać zmy-
słowym modelkom, a panowie przystojnym macho. Czasami jednak erotyka 
pojawia się w przekazach zupełnie z tą sferą niezwiązanych. Jej jedynym celem 
jest szokowanie i prowokacja.Posługiwanie się erotyką moŜe przybierać formę 
bezpośredniego prezentowania ponadprzeciętnej atrakcyjności fizycznej bohate-
rów, w tym posługiwania się wizerunkiem nagiego lub półnagiego ciała mode-
lek lub modeli, pokazywanie scen zbliŜeń seksualnych prezentowanych wprost 
lub sugerowanych, przedstawiania scen pocałunków, pokazywania podtekstów 
erotycznych przez symbolikę, humor, grę słów, skojarzenia, metafory, odwoły-
wanie się do subtelnej i zmysłowej atmosfery przekazu.  

Agresja i przemoc przyciągają uwagę, wywołują ekscytację i podniecenie, 
które przez reklamy moŜe być pośrednio zaspokojone. Oglądanie agresywnych 
scen powoduje przyzwyczajenie i zobojętnienie na przemoc w świecie realnym, 
oraz mniejszą wraŜliwość na ludzkie nieszczęście. Motywy te chętnie wykorzy-
stują reklamodawcy, którzy szukają wyjątkowo oryginalnego sposobu na wzbu-
dzenie zainteresowania odbiorców. Umiejętne powiązanie elementów przemocy 
z produktem moŜe przynieść dobre efekty kampanii reklamowej, zwłaszcza 
wtedy, gdy produktowi/marce moŜna przypisać cechę siły.  

                                                 
14 M. Grębowiec, Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych 

przez konsumentów, Zeszyty Naukowe SGGW nr 52, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 
nr 3 (52), Warszawa 2010, s. 447. 
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W reklamie kontrowersyjnej coraz częściej wykorzystywane są symbole re-
ligijne. Często mają one za zadanie przekonać, Ŝe konsumpcjonizm propagowa-
ny przez działania reklamowe nie jest czymś zdroŜnym, a wręcz przeciwnie – 
jest akceptowany przez środowiska związane blisko z religią (np. osoby du-
chowne). W takim ujęciu moŜe być to forma łączenia duchowości z konsump-
cją, która ma za zadanie zachęcić osoby religijne do bardziej konsumpcyjnego 
stylu Ŝycia i w jakimś stopniu usprawiedliwić go. Częściej jednak jest to forma 
prowokacji, która przez bulwersowanie ma wzbudzać zainteresowanie przeka-
zem. 

Szokujące obrazy związane są równieŜ z prowokacją o typowo estetycznym 
charakterze Dotyczą postrzegania przekazów przez odbiorców w kontekście, 
czy się one podobają lub nie. Mają charakter wyjątkowo subiektywny, co wyni-
ka z róŜnego progu wraŜliwości estetycznej adresatów.  

Przeciwieństwem reklamy prowokacyjnej jest reklama społecznie odpowie-
dzialna, którą rozumie się najczęściej jako respektującą zasady etyczne. Etyka 
postrzegana jest jako dziedzina naukowa, która zajmuje się problemem moral-
ności i wiedzą o niej15. Reklama etyczna utoŜsamiana jest z działaniami niebu-
dzącymi negatywnych emocji związanych z naruszaniem etycznych i światopo-
glądowych zasad odbiorców. Pojęcie etyki reklamy obejmuje zespół norm  
i zasad postępowania przyjętych w branŜy reklamowej, a odnoszących się do 
relacji między przedsiębiorstwem a jego klientami, partnerami, pracownikami  
i konkurentami związanych z prowadzeniem działalności reklamowej16. Jest 
uzupełnieniem istniejącego systemu regulacji prawnych, rezultatem zjawisk 
zachodzących na rynku oraz potrzeb społecznych nieuregulowanych literą pra-
wa, funkcjonującym na podstawie środowiskowych, dobrowolnych kodeksów 
postępowania. 

Kwestię etyki reklamy rozpatruje się w czterech wymiarach: naduŜyć zwią-
zanych z nieetycznym pod względem treści lub obrazu przekazem, niewłaści-
wego lub niewłaściwie wykorzystywanego medium, kontrowersyjnego produk-
tu jako przedmiotu reklamy bądź teŜ kontrowersyjnie określonego rynku doce-

                                                 
15 R. Nowacki, Etyczne dylematy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie,  

w: Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, 
B. Zatwarnicka-Madura, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2012, s. 176–177. 

16 W. Gasparski, Etyka biznesu – szkice do portretu, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, 
W. Gasparski, PWN, Warszawa 1997, s. 17. 
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lowego17. NaduŜyciom tym sprzyja rozwój nowoczesnych form i technik od-
działywania, w tym cyfrowych. Nowoczesna technologia pozwala manipulować 
obrazem, udoskonalając go w sposób nierealistyczny. Dotyczy to wszystkich 
elementów przekazu, od tła i scenerii, przez występujące postacie, aŜ po wizu-
alizację samego produktu. Ułatwia to wprowadzanie konsumentów w błąd18. 

Metodyka badań 

Narastająca skala wykorzystania w reklamie przekazów o charakterze pro-
wokacyjnym skłania do zastanowienia, jakie są reakcje odbiorców na tego typu 
oddziaływanie i jaki jest jej wpływ na ich zachowania. W tym celu na potrzeby 
niniejszego artykułu wykorzystano dwa kierunki badań.  

Pierwszy obejmował badania ilościowe prowadzone przez autora w 2011 
roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego  
w wieku powyŜej 15 lat. W artykule wykorzystano wyniki dotyczące osób  
w wieku 20–49 lat (łącznie 356 respondentów), dla zapewnienia zgodności  
z drugą częścią badań. Przedmiotem badań była charakterystyka postaw kon-
sumentów wobec reklamy oraz technik prezentacji i argumentacji reklamowej,  
a takŜe znaczenia reklamy w procesach zakupowych i kształtowania wzorców 
konsumpcji. W kontekście prowokacji w reklamie, ocenie na pięciostopniowej 
skali Likerta poddano cztery wypowiedzi związane z: przekraczaniem dobrego 
smaku w reklamie, porównaniem skuteczności reklam subtelnych i prowoka-
cyjnych, świadomości wykorzystywania ludzkich instynktów przez oddziały-
wanie na odbiorców reklamami prowokacyjnymi oraz oceną skuteczności re-
klam prowokacyjnych z punktu widzenia zachęcania do zakupu. 

Drugi kierunek związany był z badaniami jakościowymi realizowanymi  
w 2013 roku metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (focus groups) 
wśród mieszkańców Warszawy. W ramach tej części badań przeprowadzono 
trzy dyskusje grupowe. Próba została dobrana w sposób celowy. Przebadano 18 
osób w trzech grupach wiekowych: 20–29, 30–39, 40–49 lat. Przyjęto załoŜe-
nie, Ŝe przedstawiciele tak określonych grup wiekowych charakteryzują się 
częstym kontaktem z reklamami, a jednocześnie ich wiek moŜe mieć wpływ na 
opinię dotyczącą prowokacji w reklamie. KaŜda grupa liczyła 6 uczestników. 
Badania realizowane były w grupach koedukacyjnych, składających się z takiej 

                                                 
17 F. Byramjee, M.M. Batra, B. Scudder, A. Klein, Toward an ethical and legal framework for 

minimizing advertising violations, „Journal of the Academy of Business & Economics” 2013, 
Vol. 13, No. 1, s. 51–60. 

18 E.W. Spurgin, What’s wrong with computer-generated images of perfection in advertising?, 
„Journal Of Business Ethics” 2003, Vol. 45, No. 3, s. 257–268. 
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samej liczby kobiet i męŜczyzn. Przedmiotem badań były zagadnienia ukierun-
kowane na szeroko pojmowaną problematykę prowokacji w reklamie produk-
tów mody: postrzeganie i definiowanie prowokacji w reklamie, rodzaje prowo-
kacji wykorzystywanych w reklamie produktów mody, przykłady takich pro-
wokacji i poŜądanych przez reklamodawców skutków takiego oddziaływania. 

W przypadku obu badań za kluczowe kryteria róŜnicujące respondentów 
przyjęto wiek oraz płeć. Z analiz problematyki w literaturze wynika, Ŝe ocena 
reklamy w kontekście charakteru prowokacyjnego lub społecznej odpowie-
dzialności jest zjawiskiem subiektywnym, uzaleŜnionym od wielu czynników, 
w tym cech demograficznych odbiorców. Szczególnie istotny jest w tym przy-
padku wiek19. Im młodsi konsumenci, tym mniejszą posiadają wraŜliwość na 
działania nieetyczne (prowokacyjne): dopuszczają stosowanie rozwiązań kon-
trowersyjnych i są bardziej podatni na ich oddziaływanie. Wraz z wiekiem, 
nabywanym doświadczeniem i wiedzą rynkową stają się bardziej krytyczni 
wobec działań naruszających zasady etyczne i w większym stopniu się na nie 
uodparniają. Wpływ na postrzeganie reklamy w kontekście etycznym ma rów-
nieŜ płeć – większą wagę do aspektów etycznych przywiązują kobiety niŜ męŜ-
czyźni20. 

Stosunek społeczeństwa polskiego do prowokacji w reklamie 

Wyniki przeprowadzonego badania ilościowego pokazały dość duŜy 
krytycyzm wobec stosowania w reklamach motywów prowokacyjnych (tab. 1). 
Nieco ponad połowa badanych podzielała krytyczne opinie o tym sposobie 
oddziaływania. RóŜnice w poglądach pozytywnych i negatywnych nie były 
jednak duŜe. 

Badani respondenci w zdecydowanej większości (dwie na trzy osoby 
biorące udział w badaniu) wyrazili pogląd, Ŝe reklama nie powinna przekraczać 
dobrego smaku. Opinia taka częściej charakteryzowała kobiety niŜ męŜczyzn. 
Poziom liberalizmu w tym zakresie był odwrotnie proporcjonalny do wieku – 
im młodsi respondenci, tym rzadziej zgadzali się z przedstawionym 
stwierdzeniem. 

W części opinię taką uzasadniało stwierdzenie, Ŝe stosowanie motywów 
prowokacyjnych oparte jest na wykorzystywaniu ludzkich instynktów dla 

                                                 
19 D.S. Sundaram, K. Mitra, Ethical evaluation of marketing practices in tobacco industry, „In-

ternational Journal Of Business Research” 2007, Vol. 7, No. 2, s. 194–204. 
20 N.K. Keith, C.E. Pettijohn, M.S. Burnett, Ethics in advertising: differences in industry values 

and student perceptions, „Academy Of Marketing Studies Journal” 2008, Vol. 12, No. 2, s. 81–
96. 
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zainteresowania produktem. Pogląd taki podzielała nieco ponad połowa 
badanych. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, Ŝe zgodność z wymienioną wyŜej 
opinią nie była praktycznie uzaleŜniona od obu zmiennych uwzględnionych  
w badaniu. W przypadku płci róŜnica sięgała zaledwie 1,2 pkt proc. na korzyść 
kobiet. Nieco większą – 3,4 pkt proc. – zaobserwowano w odniesieniu do 
wieku, i w tym przypadku większa dozę krytycyzmu wyraŜali przedstawiciele 
najstarszej grupy wiekowej. 

Tabela 1 

Stosunek społeczeństwa polskiego do prowokacji w reklamie,  
w procencie osób zgadzających się z danym stwierdzeniem 

Opinia 
Ogółem 

Płeć Wiek 
K M 20–29 30–39 40–49 

Procent wskazań 
Reklama nie powinna przekraczać 
dobrego smaku 

67,2 71,2 63,4 64,4 65,9 71,3 

Reklama prowokacyjna wykorzy-
stuje ludzkie instynkty w celu 
zainteresowania produktem 

54,2 54,8 53,6 52,2 54,4 55,6 

Subtelność jest bardziej skuteczna 
niŜ prowokacja w reklamie 

51,3 58,2 44,4 49,5 55,0 48,4 

Reklama prowokacyjna zachęca do 
zakupu 

45,8 44,6 46,9 48,8 46,5 42,4 

Źródło: badania własne 2011. 

W przypadku porównania skuteczności oddziaływania przekazów subtel-
nych i prowokacyjnych, 51% badanych zadeklarowało zgodność ze stwierdze-
niem o wyŜszości pierwszego z rozwiązań. W przypadku tej wypowiedzi zaob-
serwowano jednak znaczące zróŜnicowanie ocen z punktu widzenia płci bada-
nych. Tezę poparło ponad 58% pań i tylko 44% panów. Znacznie mniejsze róŜ-
nice dotyczyły przekroju wiekowego. Jednocześnie było to jedyne stwierdzenie, 
przy którym zdecydowanie wyróŜnił się środkowy segment wiekowy – zgod-
ność ze stwierdzeniem, Ŝe subtelność jest bardziej skuteczna od prowokacji 
wyraziło 55% badanych w tej grupie wiekowej, podczas gdy w dwóch pozosta-
łych odsetki nie przekroczyły 50%. 

Ostatnie poddane ocenie stwierdzenie dotyczyło wpływu prowokacji 
w reklamie na skłonność do zakupu. Zgodność z powyŜszą opinią zadeklarowało 
niespełna 46% respondentów. Nieco częściej byli to męŜczyźni, chętniej 
wspomniany pogląd podzielały teŜ osoby z najmłodszej grupy wiekowej.  

Reasumując, wyraźnie widoczne było bardziej przychylne nastawienie do 
reklamy prowokacyjnej męŜczyzn oraz osób młodszych. Jest to generalnie 
zbieŜne z ogólnym stosunkiem do reklamy. Pozytywne odnoszenie się do niej 
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wzrasta wraz ze spadkiem wieku i częściej teŜ charakteryzuje płeć męską. 
Ogólnie rzecz biorąc, opinie na temat stosowania prowokacyjnych motywów  
w przekazach reklamowych nie pokazały zdecydowanie negatywnego stosunku 
do takich działań, a w niektórych przypadkach moŜna było doszukać się nawet 
pewnego rodzaju przyzwolenia czy podkreślenia ich zasadności.  

Dyskusje prowadzone w ramach badania jakościowego potwierdziły po-
wyŜsze odczucia. Uczestnicy postrzegali prowokację nie zawsze jako coś nega-
tywnego i szkodzącego odbiorcy. Dostrzegali oczywiście, Ŝe ma ona za zadanie 
manipulowanie odbiorcą i nakłanianie do zakupu reklamowanego produktu. 
Taką opinię wyraŜała większość osób biorących udział w badaniu, odpowiada-
jąc, z czym według nich jest związana prowokacja w reklamie. PoniŜej trzy 
najciekawsze stwierdzenia potwierdzające przytoczony tok rozumowania,  
o lekkim zabarwieniu pejoratywnym: 

„Moim zdaniem prowokacja jest wtedy, gdy reklama jest szokująca. 
Hmm… Nie wiem jak to określić, ale chodzi o to, Ŝe patrzymy na nią i ona nie 
jest taka zwyczajna. Czymś przyciąga wzrok, czymś szokuje i prowokuje. 
Oczywiście zawsze chodzi o to, Ŝebyśmy kupili jakiś produkt”. 

„Prowokacyjne reklamy to są takie, w których pokazują gołe modelki, albo 
półgołe, w wyzywających pozach, albo z jakimś erotycznym skojarzeniem. 
Nam się mają te kobiety podobać, chcemy je oglądać i kupować takie ubrania, 
albo kosmetyki, Ŝeby teŜ być sexy”. 

„Prowokacja polega na szokowaniu i obraŜaniu ludzi. Pokazują na plaka-
tach obraźliwe zdjęcia, albo jakieś takie nieprzyzwoite slogany reklamowe. To 
ma być taka nowoczesna forma reklamy, choć ja tego nie rozumiem. Nie wiem 
jak coś, co mnie obraŜa, ma mnie zachęcić do jakiegoś zakupu”. 

Jednocześnie często wskazywano, Ŝe prowokacja jest ciekawą formą przed-
stawienia produktu w reklamie. Dzięki niej reklama jest pomysłowa, przyciąga 
uwagę i bawi. Umiejętne zastosowanie prowokacji moŜe stanowić zaletę dla 
nudnych i nieinteresujących spotów reklamowych. Dla potwierdzenia moŜna 
przywołać następujące wypowiedzi: 

„Ja uwaŜam, Ŝe prowokacyjne reklamy są dobre. Pokazują produkt w cie-
kawy sposób, inaczej niŜ standardowe spoty czy plakaty. Reklama prowokacyj-
na to reklama ciekawa. Zrobiona z pomysłem. Inna niŜ pozostałe”. 

„To prawda! Takie reklamy są duŜo ciekawsze. Nie wszystko jest jasne, 
wiele trzeba się domyślać, jest wiele podtekstów. Pewnie, Ŝe czasami pada 
mocny tekst, albo pokazują naprawdę mocne zdjęcie. Ale to duŜo lepsze niŜ 
takie nudne reklamy z telewizji czy bilboardów”. 
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Bardzo symptomatyczna była wypowiedź, najlepiej chyba oddająca niejed-
noznaczną ocenę reklamy prowokacyjnej, zwracająca uwagę, Ŝe jest to najła-
twiejszy sposób przyciągnięcia odbiorców i jednocześnie najbardziej prymi-
tywny: „.Dla mnie prowokacja w reklamie to takie pójście na łatwiznę. Nie 
wiadomo jak zareklamować bieliznę? Wrzućmy na plakat roznegliŜowaną mo-
delkę. Nie wiadomo jak zareklamować buty? Ta sama roznegliŜowana modelka 
w butach. Nie wiadomo jak zareklamować samochód? Ta sama roznegliŜowana 
modelka przy samochodzie. Takie reklamy to kaŜdy z nas moŜe wymyślić”. 
Zdaniem uczestników dyskusji, twórcy reklam prowokacyjnych posługują się 
najprostszym narzędziem przyciągnięcia uwagi, bo nie potrafią wymyślić ni-
czego innego.  

Kolejny obszar tematyczny dotyczył form prowokacji reklamowej w branŜy 
mody, obejmującej nie tylko odzieŜ, ale równieŜ obuwie, biŜuterię i akcesoria. 
Zdecydowanie najczęściej wskazywanym rodzajem prowokacji była erotyka. 
Co bardzo charakterystyczne, uczestnicy dyskusji zgodzili się, Ŝe wykorzysty-
wanie motywów o zabarwieniu erotycznym, choć pobudzające uwagę, nieko-
niecznie przyczynia się do zapamiętania reklamowanego produktu i marki: 

„Typ jako temat, w którym się prowokuje? To ja myślę, Ŝe najczęściej to 
jest seks. Wszędzie jest seks, a w reklamach ubrań i butów szczególnie. Nic 
innego nie przychodzi mi na myśl”. 

„Najwięcej jest tych rozbieranych. Z pół rozebranymi dziewczynami. Nie 
wiem czy jest taki typ jak reklamy nieobyczajne... No takich jest najwięcej w 
kaŜdym razie”. 

„Seks zdecydowanie. Nie tylko w reklamach mody, ale wszędzie. Jak się 
jedzie samochodem po mieście to z kaŜdego plakatu patrzy na ciebie rozebrana 
panienka. Tylko nie wiem, co one reklamują… Bieliznę na pewno widziałem. 
Ubrania chyba teŜ. Na tych reklamach to cięŜko się czasem zorientować co 
reklamują”. 

Zwrócono teŜ uwagę na wykorzystywanie symboliki religijnej, przy czym 
o ile w przypadku erotyki zgodność uczestników co do powszechności jej sto-
sowania i oceny była duŜa, to motywy religijne wspominane były sporadycznie 
i – co ciekawe – nie w kontekście bezpośredniego kontaktu, ale przez pryzmat 
nagłośnienia w mediach. Doskonale oddaje to wypowiedź: „Nie pamiętam w tej 
chwili, ale są takie reklamy, które obraŜają religię, uczucia religijne. Takie ob-
raźliwe dla ludzi, którzy wyznają religię. Nie pamiętam tylko Ŝadnego przykła-
du, ale czytałem, Ŝe takie są”. 
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Następnie podjęto problematykę przykładów prowokacyjnych reklam 
z branŜy mody. Najczęściej przypominano sobie o reklamach marki United 
Colors of Benetton. Podkreślano przy tym z jednej strony szokujące sceny po-
kazane na plakatach (np. całujący się ksiądz i zakonnica), ale z drugiej zgodzo-
no się, Ŝe reklamy te miały równieŜ przesłanie społeczne, związane z proble-
mami współczesnego świata, np. tolerancją. W trakcie dyskusji przywołano teŜ 
reklamę marki Dolce & Gabbana przedstawiającą scenę zbiorowego gwałtu. 
Powszechnie teŜ wskazano przykłady reklam prowokacyjnych promujących 
bieliznę. Jednak jedynie jedna marka – Intimissimi – pojawiała się wśród wy-
mienianych jako reklamowana w sposób prowokacyjny. Zgodzono się, Ŝe spe-
cyfika produktu wymaga pokazania roznegliŜowanych modelek, ale kwestio-
nowano ich wyzywające pozy. 

Konkludując, uczestnicy grup doszli do wniosku, Ŝe w reklamach produk-
tów mody prowokacje występują często, o czym świadczą wypowiedzi: 

„Reklama prowokacyjna ma przyciągnąć ludzi, zwracać uwagę, szokować, 
nie wiem… obrzydzać nawet czasami. Ma być zapamiętana. Zgodnie z tą zasa-
dą, Ŝe niewaŜne jak się o nas mówi, ale waŜne Ŝe się mówi. Tak ma być z re-
klamą. Wszystko jedno, Ŝe mówią źle, ale mówią. We wszystkich gazetach jest, 
na portalach internetowych. Wywołanie skandalu to najlepszy sposób na roz-
głos. Wszyscy mówią o takiej reklamie, więc chyba po to się to robi”. 

„Pewnie, Ŝe takie obrazki mają przyciągnąć uwagę. Nie sposób nie zauwa-
Ŝyć reklamy, na której widać roznegliŜowaną panienkę, albo obściskującą się 
parę. To po prostu ludzi kręci i patrzą na takie rzeczy. Nie ma co się oszukiwać, 
taka reklama na pewno zostanie lepiej zauwaŜona niŜ jakiś obrazek chipsów, 
albo proszku do prania”. 

„Nie mam pojęcia, po co się to robi. Dla mnie takie reklamy nie pokazują 
produktu, a chyba od tego powinny być. JeŜeli nie wiadomo, co sprzedają, to po 
co taka reklama. Ja nie widzę sensu”. 

„Jaki jest cel? Dobre pytanie. Bo ja nie mam pojęcia i bardzo chętnie się 
dowiem. Powinno się o to zapytać tych, co takie reklamy robią. Co chcą przez 
to pokazać? Jaki jest cel pokazywania takich obrazków na mieście, albo w tele-
wizji? MoŜe oni sami nie wiedzą po co to robią…”. 

Podkreślono, Ŝe dyskutowane reklamy mają za zadanie szokować i zwracać 
uwagę odbiorców. Generalnie jednak pozostała wątpliwość dotycząca sprzeda-
Ŝowego celu takich działań.  
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Podsumowanie 

Podsumowując przedstawione rozwaŜania dotyczące wykorzystania prowo-
kacji w reklamie (w tym w szczególności w reklamie produktów mody) i jej 
znaczenia w procesach zakupowych, naleŜy podkreślić złoŜoność tej problema-
tyki. Warto zauwaŜyć rosnąca liczbę takich przekazów. Reklamodawcy chętnie 
po nie sięgają, widząc w nich sposób na zwiększenie dotarcia do nabywców. 
Rezultaty badań prowadzonych wśród odbiorców reklamy potwierdzają tę tezę: 
prowokacja w reklamie ma duŜy wpływ na zauwaŜalność przekazu reklamowe-
go, przyczynia się teŜ do wzrostu zainteresowania reklamowanym produktem, 
choć nie zawsze jest to związane z pozytywną oceną przekazu. 

Z badań wynika ponadto, Ŝe respondenci róŜnią się poglądami dotyczącymi 
prowokacji w reklamie. Znajdują się wśród nich zarówno radykalni przeciwni-
cy, jak i osoby, które nie mają nic przeciwko prowokacji reklamowej. W bada-
niu nie zaobserwowano wyraźnych róŜnic w odbieraniu prowokacji reklamowej 
przez kobiety i męŜczyzn. Kobiety nieznacznie częściej wypowiadały się 
o prowokacji reklamowej w sposób negatywny i radykalny. Jednak wśród męŜ-
czyzn równieŜ znaleźli się przeciwnicy takich działań, a wśród kobiet ich zwo-
lenniczki. Nie zaobserwowano równieŜ wyraźnych róŜnic w postawie badanych 
ze względu na wiek, choć zauwaŜalny jest wzrost krytycyzmu wobec kontro-
wersji reklamowych wraz z wiekiem badanych.  

Wydaje się, Ŝe polscy odbiorcy działań reklamowych nie mają jeszcze wy-
raźnie sprecyzowanych poglądów na temat shockvertisingu. Widać to na przy-
kładzie branŜy mody. Z racji jej specyfiki, część przekazów, które w innych 
branŜach mogłyby być uznane za prowokacyjne, naleŜy traktować jako natural-
ne dąŜenie do eksponowania atrakcyjności fizycznej podkreślanej przez ele-
gancką, zmysłową odzieŜ, bieliznę, obuwie czy biŜuterię. Wykorzystywanie  
w reklamach produktów związanych z wyglądem osób motywów erotycznych 
jest uzasadnione ze względu na charakter przedmiotu reklamy. Wypowiedzi 
uczestników badania wskazują, Ŝe dostrzegają oni róŜnorodne przejawy prowo-
kacji stosowanej w reklamach produktów mody. Coraz częściej pojawia się 
pytanie o skalę związanych z tym negatywnych odczuć odbiorców. Szczególnie 
jeśli stosowane prowokacje przekraczają granice obyczajowe obowiązujące  
w danym społeczeństwie. Istotnym pytaniem jest, czy lepiej osiągnąć rozgłos 
kosztem zniechęcenia do siebie konsumentów, czy teŜ dotrzeć do odbiorców  
w sposób nieobraŜający ich uczuć i poglądów. Oba sposoby są moŜliwe, nawet 
w czasach przesyconych reklamą. Wybór naleŜy do twórców przekazów rekla-
mowych.  
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To wszystko skłania do zastanowienia się, jaka będzie przyszłość reklamy 
prowokacyjnej w Polsce. Kierunki rozwoju rynku reklamowego kaŜą spodzie-
wać się dalszej ekspansji tej formy oddziaływania. Wzrost krytycznego nasta-
wienia odbiorców, dostrzegany choćby przez liczbę skarg składanych w związ-
ku z naruszaniem zasad etycznych, sugeruje jednak, Ŝe dynamika tego zjawiska 
powinna ulec wyhamowaniu.  
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PROVOCATION OR SOCIAL REPONSIBILITY?  
TRENDS IN ADVERTISING OF THE 21 ST CENTURY  

ON THE EXAMPLE OF FASHION INDUSTRY 
 

Summary 
 

The paper considers the issues of the use of in provocative contents or corporate social 
responsibility references in advertising. Due to the intense development of the advertising market, 
the ever growing number of issued messages and the growing recipients’ dispiritedness, 
advertisers are looking for new ways of approaching consumers’ awareness and arousing the 
desired market behavior. More and more often they reach for creative solutions, using motives of 
provocation, arousing doubts of the ethical nature and breaching the world-view principles. The 
opposite way is connected with reference in advertising messages to the corporate social 
responsibility. The aim of the paper is an attempt to answer the question how the provocative 
motives are received by consumers and, in result, whether their use is more efficient than the use 
of socially responsible contents. The basis for considerations are outcomes of the quantitative and 
qualitative researches carried out among advertisement recipients. The results show that 
provocation in advertising of fashion products has a great impact on message noticeability and 
interest in the product, though not always it is connected with willingness to buy it. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie od strony teoretycznej specyfiki zrównowaŜonej komu-
nikacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Dla jego osiągnięcia przeprowadzono studia literatu-
rowe głównie w obszarze piśmiennictwa zagranicznego. Ze względu na wzrastającą rolę idei 
zrównowaŜonego rozwoju w rynkowej działalności przedsiębiorstw, istotnego znaczenia nabiera 
zrównowaŜona komunikacja marketingowa, która pozwala na poŜądane kształtowanie zarówno 
zrównowaŜonych postaw konsumentów, jak i wizerunku przedsiębiorstwa zrównowaŜonego. 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, marketing zrównowaŜony, przekaz 

Wprowadzenie  

Gwałtowny wzrost liczby ludności, zmiany technologiczne i szybki wzrost 
gospodarczy stawiają wiele wyzwań przed nowym tysiącleciem w kwestiach 
rosnącego ubóstwa czy teŜ niszczenia ekosystemów. Dlatego problem zrówno-
waŜonego rozwoju staje się bardzo waŜny dla społeczeństwa XXI wieku. Funk-
cjonujące zgodnie z ideą zrównowaŜonego rozwoju przedsiębiorstwa powinny 
w swojej działalności rynkowej wykorzystywać zrównowaŜoną komunikację 
marketingową. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zrównowaŜonej 
komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie w oparciu o literaturę, szcze-
gólnie zagraniczną.  
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Istota zrównowaŜonej komunikacji marketingowej 

We współczesnej rzeczywistości gospodarczej marketing, tak jak i wszyst-
kie inne obszary biznesu, podlega zmianom w kierunku ekologicznego i spo-
łecznego zrównowaŜenia. ZrównowaŜony marketing jest procesem kreowania, 
komunikowania i dostarczania wartości konsumentom w taki sposób, aby chro-
nić i wzbogacać kapitał naturalny i ludzki. Jednym z narzędzi oddziaływania na 
rynek w koncepcji marketingu zrównowaŜonego jest zrównowaŜona komunika-
cja marketingowa. Odgrywa ona waŜną rolę w transformacji rynku w kierunku 
zrównowaŜonego rozwoju. Komunikacja marketingowa ukierunkowana na 
zrównowaŜony rozwój ma na celu osiągnięcie czterech głównych celów2: 

a) zmianę zachowań nabywców w odniesieniu do zrównowaŜenia ich sty-
lu Ŝycia wpływającą na róŜnorodne zwyczaje i działania, takie jak np. 
zuŜycie energii i ochrona zasobów, recykling, sposób podróŜowania lub 
redukcję nadmiernej konsumpcji; 

b) zmianę zachowań nabywczych konsumentów przez zachęcanie do pro-
wadzenia bardziej zrównowaŜonego stylu Ŝycia w wyniku konsumpcji 
zrównowaŜonych alternatyw konwencjonalnych dóbr i usług; 

c) informowanie konsumentów i innych interesariuszy o referencjach, re-
putacji, działaniach i osiągnięciach w zakresie realizacji koncepcji 
zrównowaŜonego rozwoju przez lokalne i regionalne jednostki samo-
rządowe, organizacji poŜytku publicznego, przedsiębiorstwa i inne or-
ganizacje; 

d) przekonywanie konsumentów do zakupu dóbr i usług konkretnych 
przedsiębiorstw w oparciu o ich zrównowaŜone cechy i korzyści. 

ZrównowaŜona komunikacja zorientowana marketingowo informuje o eko-
logicznie i społecznie akceptowanych produktach i ich wytwarzaniu, a takŜe  
o zrównowaŜonych działaniach przedsiębiorstw. Dodatkowo, komunikacja ta 
musi być oparta na dynamicznym i otwartym dialogu z najwaŜniejszymi ich 
interesariuszami. Przedsiębiorstwa, przechodząc w swoich działaniach związa-
nych ze zrównowaŜonym rozwojem od postawy defensywnej do aktywnej, stają 
więc przed nowymi wyzwaniami w obszarze komunikacji, która w odpowied-
niej postaci musi zostać włączona w strategię przedsiębiorstwa. W ten sposób 
kreowana jest wiarygodność przedsiębiorstwa i budowane zaufanie określonych 
interesariuszy, co skutkuje poprawą ogólnego wizerunku firmy. ZrównowaŜoną 
komunikację naleŜy rozumieć jako aktywność uwzględniającą zastosowanie 

                                                 
2 B. Emery, Sustainable marketing, Pearson, London 2012, s. 217–220. 
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wszystkich narzędzi komunikacji w celu kompleksowego pokazania wysiłków  
i efektów wdraŜania koncepcji zrównowaŜonego rozwoju w przedsiębiorstwie. 
Projektując działania w obszarze zrównowaŜonej komunikacji, naleŜy pamiętać, 
Ŝe3: 

– celem komunikacji jest wykreowanie i podtrzymanie wiarygodności 
publicznej – wiarygodność tę warunkuje zachowanie widocznej spójno-
ści pomiędzy przekazem komunikacyjnym a działaniami przedsiębior-
stwa na rynku, 

– komunikacja powinna być spersonalizowana, 
– komunikacja powinna być dialogiem – zamiast zwyczajowo dominują-

cego w komunikacji monologu przedsiębiorstwa naleŜy poszukiwać 
róŜnych form dialogu z odbiorcami i rozwijać je, tak aby niknąć sytu-
acji, w której waŜne, zadawane na bieŜąco pytania pozostają bez odpo-
wiedzi, 

– pracownicy stanowią waŜne medium komunikacyjne – im więcej pra-
cowników moŜe wypowiadać się publicznie na temat podejmowanych 
w przedsiębiorstwie działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju, tym 
bardziej przekaz jest wiarygodny i skuteczny, 

– otwartość i transparentność takŜe w odniesieniu do negatywnych aspek-
tów działania przedsiębiorstwa w obszarze zrównowaŜonego rozwoju 
skutkuje większym zaufaniem otoczenia, pozwalając skuteczniej funk-
cjonować na rynku, 

– kontakt z mediami powinien być przemyślany, ciągły i bazujący na pa-
kietach informacyjnych opracowanych w przedsiębiorstwie, które są 
tym lepiej przyjmowane przez media, im lepiej są udokumentowane. 

Dla przedsiębiorstwa dąŜącego do jak najlepszego funkcjonowania zgodnie 
z ideą zrównowaŜonego rozwoju, komunikacja marketingowa, tak jak i pozosta-
łe narzędzia marketingowe, musi być realizowana z uwzględnieniem tej idei  
i przyczyniać się do budowy bardziej zrównowaŜonego społeczeństwa. Zrów-
nowaŜoną komunikację moŜna zdefiniować jako komunikację skierowaną do 
kaŜdego z interesariuszy przedsiębiorstwa, sprzyjającą realizacji zarówno celów 
marketingowych, jak i celów związanych z koncepcją zrównowaŜonej działal-
ności przedsiębiorstwa. Komunikacja marketingowa jest zrównowaŜona wtedy, 
gdy spełnia następujące warunki4: 

                                                 
3 Ch.K. Murr, Beyond green marketing. New approaches for a possible implementation of sus-

tainability in marketing, VDM Verlag Dr Mueller, Saarbruecken 2008, s. 59–62. 
4 D. Martin, J. Schouten, Sustainable marketing, Prentice Hall, Boston 2012, s. 184–186. 
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– przyczynia się do realizacji wartości przedsiębiorstwa związanej z tzw. 
potrójną podstawą (triple bottom line), czyli pomaga budować kapitał 
finansowy, naturalny (ekologiczny) i społeczny, 

– przyjmuje całościową perspektywę i uwzględnia korzyści wszystkich 
interesariuszy przedsiębiorstwa, 

– sprzyja przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości przedsiębior-
stwa, 

– pomaga przedsiębiorstwu rozwijać się z poszanowaniem zasad zrów-
nowaŜonego rozwoju. 

Komunikacja marketingowa jest przedsięwzięciem strategicznym, więc aby 
mogła być realizowana z sukcesem, musi bazować na przejrzystym zestawie 
celów. Oprócz standardowych celów, takich jak: kreowanie świadomości, in-
formowanie, nakłanianie czy przypominanie – komunikacja zrównowaŜona 
musi realizować takŜe dodatkowe cele związane z koncepcją zrównowaŜonego 
działania przedsiębiorstwa.  

Jednym z aspektów zrównowaŜonej działalności przedsiębiorstw jest rady-
kalna produktywność zasobów, czyli osiąganie maksymalnych korzyści kosz-
tem zuŜycia moŜliwie jak najmniejszej ilości zasobów. ZrównowaŜona komu-
nikacja marketingowa takŜe częściowo przyczynia się do realizacji tego celu 
przez dwie swoje cechy: integrację i potencjalną siłę oddziaływania. Powinna 
być ona zatem zintegrowana. Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketin-
gowej zakłada, Ŝe działania komunikacyjne przedsiębiorstwa powinny być re-
alizowane w obszarze wszystkich moŜliwych do wykorzystania narzędzi komu-
nikacji, tworząc spójną całość kształtującą poŜądaną pozycję firmy na rynku 
oraz jej wizerunek. Komunikacja marketingowa, w której brakuje aspektu zin-
tegrowania, jest zbiorem działań skierowanych do róŜnych odbiorców, które 
bez integracji mogą wzajemnie się wykluczać, podwaŜając wiarygodność 
przedsiębiorstwa oraz dezorientując odbiorców.  

ZrównowaŜona komunikacja marketingowa wymaga równieŜ podejścia 
systemowego, obejmującego wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa. Ozna-
cza to, Ŝe powinna być ona zintegrowana w ramach oddziaływania zarówno na 
odbiorców zewnętrznych przedsiębiorstwa, jak i wewnętrznych. Zewnętrzna 
komunikacja marketingowa pomaga podtrzymywać relacje z klientami oraz 
innymi zewnętrznymi interesariuszami. Natomiast wewnętrzna sprzyja budo-
waniu poŜądanych przez przedsiębiorstwo postaw pracowników z punktu wi-
dzenia zaangaŜowania w działalność przedsiębiorstwa oraz kreowania jego 
pozytywnego wizerunku na rynku. Często najlepszymi rzecznikami wysiłków 
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przedsiębiorstwa na rzecz realizacji zrównowaŜonego rozwoju są jego pracow-
nicy, którzy przez właściwe oddziaływanie komunikacyjne utoŜsamiają się z tą 
działalnością.  

Integracja w obszarze narzędzi komunikacji marketingowej nie wystarczy 
jednak, aby zapewnić jej skuteczności z punktu widzenia realizacji idei zrów-
nowaŜonego rozwoju przedsiębiorstwa. ZrównowaŜona komunikacja marketin-
gowa powinna zapewniać takŜe spójność przekazów zewnętrznych na temat 
przedsiębiorstwa z tymi, które od niego pochodzą – wpływając na komunikację 
innych podmiotów, co przyczynia się do lepszej realizacji celów firmy sprzyja-
jących zrównowaŜonemu rozwojowi.  

Drugim źródłem radykalnej produktywności zasobów w zrównowaŜonej 
komunikacji marketingowej jest jej zdolność do wywierania największego moŜ-
liwego wpływu kosztem najmniejszej koniecznej ilości zasobów. Wpływ ten 
w zrównowaŜonej komunikacji marketingowej jest zrealizowany z wykorzysta-
niem siły oddziaływania społeczności coraz bardziej otwartej i wraŜliwej na 
postulaty związane z realizacją zrównowaŜonego rozwoju. Przekaz w ramach 
zrównowaŜonej komunikacji marketingowej trafia więc na podatny grunt, 
a jego adresaci chętniej mogą go rozpowszechniać bez Ŝadnych dodatkowych 
kosztów dla przedsiębiorstwa. Przekazy mogą być rozpowszechniane w rela-
cjach bezpośrednich między przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami czy współpra-
cownikami, moŜe się to takŜe odbywać w ramach wirtualnych społeczności, 
przez email lub sieci społecznościowe. 

Tradycyjna komunikacja marketingowa często podlega krytyce ze względu 
na zachęcanie do nadmiernej konsumpcji i budowanie niezrównowaŜonego 
społeczeństwa konsumpcyjnego. To sprawia, Ŝe realizacja zrównowaŜonej ko-
munikacji marketingowej jest stosunkowo trudna. JuŜ sama skala działań  
w ramach komunikacji marketingowej wywołuje troskę o poziom wykorzysty-
wanych w niej zasobów finansowych i materialnych. Szczególnie dotyczy to 
bezpośrednich przesyłek pocztowych, promocji uzupełniającej i reklamy dru-
kowanej. Społeczne konsekwencje działań reklamowych bywają takŜe szeroko 
krytykowane. Reklamy są wszechobecne, nachalne i kształtują nowe, negatyw-
ne wartości, czyniąc konsumentów bardziej zachłannymi, co z kolei prowadzi 
do powstawania jednorodnych, globalnych wzorców kulturowych opartych na 
nierealistycznych stereotypach przyczyniających się do wykluczenia społeczne-
go. Reklama odgrywa duŜą rolę w tworzeniu społeczeństw, w których konsu-
menci mniej oszczędzają, więcej poŜyczają i cięŜej pracują, aby móc pozwolić 
sobie na konsumpcję coraz większej liczby dóbr materialnych. Podczas gdy 
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marketing ma na celu usatysfakcjonowanie konsumentów, komunikacja marke-
tingowa prowadzi podświadomie do powstawania u części z nich znacznego 
niezadowolenia. Przekazy skierowane do segmentu docelowego, mające na celu 
zachęcenie do zakupu konkretnych produktów, docierają takŜe do tych konsu-
mentów, którzy mimo chęci nie mogą sobie na ich zakup pozwolić. Debata nad 
społecznym wpływem reklamy i innych form komunikacji marketingowej 
przybiera na sile szczególnie w przypadku, gdy segmentem docelowym są dzie-
ci. Problemem w reklamach są takŜe stereotypy dotyczące płci i nadmierne 
wykorzystanie podtekstów seksualnych. Ambiwalentność komunikacji marke-
tingowej sprawia, Ŝe trudno jest tworzyć efektywne kampanie bez budzenia 
kontrowersji i wywoływania negatywnych komentarzy interesariuszy. Mimo 
istnienia oczywistych przesłanek dotyczących negatywnego wpływu reklam jest 
to jednak narzędzie, które moŜe być wykorzystywane w sposób, który działa na 
rzecz dąŜenia do zrównowaŜonego rozwoju. 

Dla przedsiębiorstw zmierzających do zrównowaŜonego rozwoju komuni-
kacja marketingowa jest tak samo istotnym elementem działań marketingo-
wych, jak i dla pozostałych przedsiębiorstw. Bez prowadzenia skutecznej ko-
munikacji niemoŜliwe jest uświadomienie konsumentom istnienia opracowa-
nych zrównowaŜonych rozwiązań oraz sposobu, w jaki mogą być wykorzysta-
ne, zaspokajając ich potrzeby. Efektywna komunikacja sprzyjająca długookre-
sowym relacjom z klientami jest takŜe kluczowa dla zapewnienia konsumen-
tów, Ŝe zarządzanie zrównowaŜonymi rozwiązaniami stosowane jest w całym 
cyklu Ŝycia produktu. Wyzwanie stanowi opracowanie takich kampanii komu-
nikacji marketingowej, które odpowiadają charakterystyce konsumentów i ofe-
rowanych produktów oraz uzyskują korzyści z technik komunikacji marketin-
gowej, jednocześnie nie powielając błędów, które prowadzą do społecznej 
i ekologicznej krytyki.  

Komunikacja marketingowa jest przedstawiana jako proces, w którym 
nadawca koduje przekaz i transmituje go za pośrednictwem konkretnego me-
dium do odbiorcy, ten zaś przekaz odkodowuje i interpretuje. Wspomniany 
przekaz podlega w mniejszym lub większym stopniu zakłóceniom, zaleŜnym od 
sytuacji, w jakiej następuje komunikacja. W takim rozumieniu komunikacja jest 
postrzegana jako jednokierunkowe działania mające na celu osiągnięcie poŜą-
danego i z góry ustalonego efektu.  

Alternatywne podejście do komunikacji postrzega ją jako narzędzie wza-
jemnych interakcji i zrozumienia, prowadzące do współdzielenia wiedzy i in-
formacji. Takie podejście jest bardziej właściwe dla zrozumienia i promowania 
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zrównowaŜonego rozwoju. Stawia ono przedsiębiorstwo i konsumenta w roli 
nie nadawcy i odbiorcy przekazu, lecz uczestników rozmowy, która rozwija 
wzajemne zrozumienie. ZrównowaŜona komunikacja marketingowa stanowi 
następny krok w ewolucji komunikacji marketingowej. Przez otwarcie na dialog 
między przedsiębiorstwem a konsumentem umoŜliwia komunikowanie konsu-
mentom zrównowaŜonych rozwiązań dostępnych przez oferowane produkty – 
oraz komunikowanie się z konsumentem i innymi interesariuszami na temat 
całego przedsiębiorstwa. Działania komunikacyjne przedsiębiorstwa realizowa-
ne w ramach zrównowaŜonej komunikacji marketingowej powinny być staran-
nie zaplanowane, zarządzane i kontrolowane. 

Przekaz w zrównowaŜonej komunikacji marketingowej 

KaŜdy przekaz komunikacyjny musi zawierać konkretny rodzaj apelu, za 
pomocą którego motywuje się grupę docelową do reakcji na działania komuni-
kacyjne. W przekazach realizowanych w ramach zrównowaŜonej komunikacji 
marketingowej moŜna wyróŜnić trzy podstawowe typy apeli. Apel racjonalny, 
ukierunkowany na interes własny konsumenta, moŜe być stosowany w przy-
padku promowania Ŝywności ekologicznej jako zdrowszej lub produktów ener-
gooszczędnych jako tańszych. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe dąŜenie do zrówno-
waŜonego rozwoju jest zawsze oparte na racjonalnych przesłankach, poniewaŜ 
ochrona Ziemi przed zniszczeniem leŜy w interesie wszystkich ludzi. Apel 
emocjonalny natomiast dąŜy do wywołania u konsumentów reakcji emocjonal-
nej często przez pokazywanie wpływu zrównowaŜonego rozwoju na dobro 
dzieci oraz losu zagroŜonych gatunków zwierząt lub niekorzystnej sytuacji 
mieszkańców biedniejszych krajów. Trzeci rodzaj apelu to apel moralny, który 
dąŜy do oddziaływania na ludzkie poczucie dobra i zła, a w przypadku zagad-
nień związanych ze zrównowaŜonym rozwojem – do podkreślania obowiązku 
dbania o dobrą jakość środowiska dla przyszłych pokoleń bądź do spróbowania 
połoŜenia kresu ubóstwu. Powaga kluczowych problemów związanych z pro-
blematyką rozwoju zrównowaŜonego, takich jak zmiana klimatu, ubóstwo lub 
erozja bioróŜnorodności, kreuje zasadność stosowania apeli motywujących kon-
sumentów do działania za pomocą strachu i poczucia winy. Trudność polega na 
tym, Ŝe emocje tego typu są często demotywujące i konsumenci będą raczej 
szukać informacji o tym, Ŝe przekaz moŜe być przesadzony, argumentów za 
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jego zlekcewaŜeniem lub teŜ przyczyn, które dadzą im prawo, aby go zupełnie 
zignorować. Zatem, tworząc przekaz, naleŜałoby raczej5: 

– sprawić, Ŝe problematyka zrównowaŜonego rozwoju będzie dla konsu-
mentów osobiście istotna (dotycząca ich stylu Ŝycia) i spersonalizowa-
na, 

– unikać apeli negatywnych opartych na poczuciu winy, koncentrując się 
na korzyściach związanych z oszczędnością pieniędzy i wygodą, 

– łączyć określone zachowania konsumenta z pozytywnym obrazem jego 
osoby oraz z odniesieniem do sytuacji obecnej, a nie bliŜej nieokreślo-
nej przyszłości, 

– być interaktywnym i zabawnym – jednocześnie informując. 
Projektowanie przekazu, który współgra z grupą docelową i wywołuje po-

Ŝądane zachowania, wymaga zastosowania odpowiedniego języka. Odbiorcy 
lepiej reagują na zagadnienia zrównowaŜonego rozwoju prezentowane 
w sytuacjach związanych ze zdrowym rozsądkiem – niŜ umieszczone w kontek-
ście politycznym lub moralnym – oraz prezentowane z humorem, podkreślające 
poczucie przynaleŜności i konieczność podejmowania wspólnego wysiłku. 
Konsumenci niezbyt dobrze reagują na przekazy wywołujące poczucie winy, 
natomiast pozytywnie odnoszą się do słów wywołujących empatię i emocjonal-
nych, które sprawiają, Ŝe prezentowana problematyka brzmi bardziej osobiście. 
Przeciwny skutek odnosi natomiast język techniczny, np. mówiący o recyklingu 
w kategoriach dawania zasobom „drugiej szansy”. Komunikowanie zagadnień 
zrównowaŜonego rozwoju przez zastosowanie zbyt duŜej ilości faktów przeka-
zywanych w powaŜnym tonie powoduje ryzyko przytłoczenia odbiorców in-
formacjami i zmniejszenia motywacji zbyt ponurymi wiadomościami. Z drugiej 
jednak strony, przekaz utrzymany w zbyt Ŝywym, optymistycznym, emocjonal-
nym i zabawnym stylu powoduje ryzyko zinterpretowania go jako umniejszanie 
powaŜnych problemów. Wybór właściwego rodzaju apelu w przekazie zrów-
nowaŜonej komunikacji marketingowej jest zatem niezmiernie trudny. 

Podsumowanie 

Znacząca rola zrównowaŜonej komunikacji marketingowej w procesie re-
alizacji przez przedsiębiorstwo koncepcji marketingu zrównowaŜonego nakłada 
na nie obowiązek uwzględnienia jej specyfiki w kreowaniu działań komunika-
cyjnych. Przedsiębiorstwa powinny zdawać sobie sprawę, Ŝe właściwie skon-

                                                 
5 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing. A global perspective, Wiley, Chichester 2012, 

s. 214. 
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struowana i realizowana zrównowaŜona komunikacja marketingowa jest istot-
nym narzędziem tworzącym poŜądane z punktu widzenia zrównowaŜonego 
rozwoju postawy konsumentów oraz budującym pozytywny wizerunek przed-
siębiorstwa. 
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TYPOLOGIA KONSUMENTÓW NA RYNKU  
PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH 

 
 
 
Streszczenie 

Problem degradacji środowiska powoduje zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorstw. 
WaŜne znaczenie dla kształtowania działań marketingowych mają badania nad typologią konsu-
mentów, które stwarzają moŜliwość pozyskania informacji o zachowaniach konsumenckich na 
rynku, ich uwarunkowaniach i mechanizmach oraz stanowią istotną pomoc w segmentacji rynku, 
dostarczając wielu informacji i stwarzając podstawy w zakresie precyzowania grup potrzeb  
i produktów. Celem artykułu jest przedstawienie aspektów metodycznych typologii konsumentów 
oraz charakterystyka jej roli w tworzeniu strategii marketingowej. Wskazano przykładowe typo-
logie konsumentów na rynku produktów ekologicznych, wykorzystując wyniki badań wtórnych.  

Słowa kluczowe: typologia, konsument, produkt ekologiczny, segmentacja, świadomość ekolo-
giczna  

Wprowadzenie 

Postawy konsumentów wobec środowiska naturalnego i czynniki ich de-
terminujące stanowią obecnie jedno z najnowszych kryteriów, które przedsię-
biorstwa biorą pod uwagę w strategii działania. Istotną rolę odgrywają badania 
dotyczące typologii konsumentów, które umoŜliwiają pozyskanie informacji  
o zachowaniach nabywczych, ich uwarunkowaniach i mechanizmach oraz uła-
twiają segmentację rynku, dostarczając wielu informacji i stwarzając podstawy 
w zakresie definiowania grup potrzeb i produktów.  
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Typologia konsumentów indywidualnych na rynku produktów ekologicz-
nych polega na wyodrębnieniu w miarę jednorodnych grup konsumentów, ma-
jących homogeniczne potrzeby i oczekiwania. Względy poznawcze i pragma-
tyczne przemawiają za celowością tworzenia takich grup i opisu pewnych ty-
powych dla nich cech zachowań. Z jednej strony istnieje moŜliwość przedsta-
wienia swoistych wzorców i róŜnorodności typów zachowań, a z drugiej typo-
logia stanowi podstawę róŜnych aktywności instytucji rządowych, samorządo-
wych, przedsiębiorstw czy organizacji ekologicznych na róŜnych poziomach 
kształtowania świadomości ekologicznej i zachowań konsumenckich.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektów metodycznych typologii 
konsumentów oraz charakterystyka jej roli w tworzeniu strategii marketingo-
wej. W artykule przedstawiono przykładowe typologie konsumentów na rynku 
produktów ekologicznych, wykorzystując wyniki badań wtórnych. 

Istota i znaczenie typologii konsumentów 

Ogólnym celem typologii jest ułatwienie przewidywania i kontrolowania 
obecnych i przyszłych zachowań klientów. Ta umiejętność jest zaleŜna od usta-
lenia ich motywacji, percepcji, wymagań i wartości2. Typologia jest to metoda 
analizy logicznej, przeprowadzana w celu określenia zróŜnicowania potrzeb 
oraz zachowań róŜnych grup konsumentów przy uwzględnieniu czynników 
kształtujących te róŜnice; spełnia funkcję pomocną w segmentacji rynku.  

W badaniach marketingowych pod pojęciem typologii rozumie się metodę 
poznania naukowego, która pozwala na wyodrębnienie i opisanie umownych 
typów badanej zbiorowości, jak równieŜ pewną zbiorowość typów, wyodręb-
nioną i opisaną za pomocą takiej metody. Wyodrębnione typy są interpretowane 
z punktu widzenia specyficznych cech oraz opisane za pomocą zbioru zmien-
nych przyczynowych3. J. Dietl zwraca uwagę, Ŝe typologia rynku związana jest 
z wyodrębnieniem i opisem typowych cech konsumentów wpływających na 
typowe cechy popytu. Daje wskazówki na temat wymogów konsumentów4. 
Typologia konsumentów pozwala na wyodrębnienie i opisanie umownych ty-
pów badanej zbiorowości (konsumentów), jak równieŜ oznacza zbiorowość 
typów, wyodrębnionych i scharakteryzowanych za pomocą takiej metody. Na-
tomiast typy konsumentów definiowane są jako zbiorowości charakteryzujące 

                                                 
2 Y. Wind, Issues and advances in segmentation research, „Journal of Marketing Research” 

1978, August, s. 319. 
3 A. Kusińska, Typologia konsumentów według zachowań na rynku jako przesłanka decyzji go-

spodarczych, IRWIK, Warszawa 1990, s. 12.  
4 J. Dietl, Marketing, PWE, Warszawa 1977, s. 170. 
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się homogenicznymi potrzebami, wymaganiami, motywacjami itp. oraz pew-

nymi cechami, co pozwala badaczom na ich rozróŜnienie5. Typ jest to pojęcie 
oznaczające pewne zjawisko, własność lub konfigurację zjawisk czy własności 
rozwaŜanych przedmiotów, zdarzeń czy procesów z pewnych względów uzna-
nych za waŜne i warte wyodrębnień w aparaturze pojęciowej. Typ to uznana za 
bardziej istotną od innych wartości specjalna wartość zmiennej czy konfiguracja 
określonych wartości szeregu zmiennych uwzględnionych w schemacie klasyfi-
kacyjnym6. 

Doniosłą rolę pełnią typologie w budowaniu pewnego rodzaju teorii. Poję-
ciem typu obejmuje się wówczas klasę zdarzeń czy procesów przebiegających 
według pewnego opisanego mechanizmu w sposób niezakłócony, wolny od 
działania wpływów ubocznych, wedle jednolitej, teoretycznie określonej zasa-
dy. Mimo Ŝe w rzeczywistości idealne przebiegi zdarzają się rzadko lub nie 
zdarzają się wcale, to nie jest przeszkodą w zastosowaniu tego pojęcia do anali-
zy rzeczywistych przebiegów. Typ tak zdefiniowany ujmuje zasadniczy mecha-
nizm przebiegu danego zjawiska, a odchylenia od typowego przebiegu wyjaśnia 
się działaniem czynników zakłócających. Typy tak zdefiniowane M. Weber 
proponował nazwać typami idealnymi. Porównanie rzeczywistego zachowania 
ludzi z modelem działania racjonalnego pozwala na stwierdzenie róŜnic i do-
strzeŜenie czynników, które zakłócają racjonalność działania w danym przy-
padku7. Przedsiębiorstwo moŜe na ich podstawie sformułować hipotezy co do 
segmentów rynku i wstępnie oszacować najkorzystniejszy wariant cech produk-
tu, kojarzący wymagania konsumentów ze swymi celami i warunkami oraz 

najkorzystniejsze warianty dotyczące kształtowania narzędzi marketingu mix8. 
WyróŜnia się dwa podejścia w procedurze typologii: a priori i post hoc. 

W podejściu a priori badający z góry ustala kryteria podziału rynku. Zatem 
podstawa określona jest przed kategoryzacją jednostek, które są klasyfikowane 
do segmentów albo typów przez wcześniejsze stosowanie procedur. Na podsta-
wie przeprowadzonego badania ustala się charakterystykę klienta, wykorzystu-
jąc róŜne kryteria demograficzne, geograficzne, behawioralne czy psychogra-
ficzne. W podejściu post hoc wykorzystuje się uzyskane odpowiedzi z badań 
rynku, na podstawie których dokonuje się ocen podobieństw i róŜnic między 
jednostkami, a następnie wykorzystuje się algorytmy skupień (clustering algori-

                                                 
5 A. Kusińska, Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKK, Warszawa 2009, s. 84. 
6 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWE, Warszawa 1985, s. 161.  
7 Ibidem, s. 163–164. 
8 A. Kusińska, Segmentacja rynku i typologia…, s. 84. 
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thms) i na podstawie zmierzonych podobieństw wyodrębnia się skupienia. 
W drugim etapie tworzy się profile wyodrębnionych skupień9. Profil odróŜnia 
lub rozróŜnia grupy, typy, segmenty przez dostarczenie ich charakterystyki. 
Procedura uŜyta opiera się na załoŜeniu, Ŝe istotne kryteria, które odróŜniają 
zaklasyfikowane jednostki, są dokładnie zidentyfikowane i zmierzone.  

Rezultatem typologii są wyodrębnione profile, które zostały zdefiniowane 
w kategoriach wartości charakteryzujących ich cechy; opisane są za pomocą 
czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych, psychograficznych, 
oczekiwanych korzyści, motywacji, postaw itp. oraz kombinacji tych czynni-
ków. Budowa typologii konsumenta pozwala specjaliście od badania rynku 
redukować ogromne ilości danych. Sprzedawca moŜe przewidywać i kontrolo-
wać zachowanie grup potencjalnych klientów. 

Profil nabywcy produktów ekologicznych 

Na rynku moŜna zauwaŜyć rozwój zachowań konsumentów i upowszech-
nienie ekologicznego stylu Ŝycia, co ma wpływ na działania przedsiębiorstw. 
Współczesne przedsiębiorstwa dąŜą nie tylko do maksymalizacji zysku, ale 
zmuszone są szukać rozwiązań problemów globalnych. Coraz większa świado-
mość zmian w preferencjach konsumentów staje się siłą napędową dla przed-
siębiorstw, które starają się dostosowywać swoje działania do tych wymagań.  

W literaturze naukowej istnieje dyskusja nad definicją ekologicznego kon-
sumenta. Niektórzy badacze stosują pojęcie „nowego konsumenta”. Określenie 
to nie jest jednak precyzyjne, poniewaŜ nowy konsument nie musi być „zielo-
nym” konsumentem. Z drugiej strony, nowy konsument ma większe skłonności 
do interesowania się ekologicznymi kwestiami niŜ tradycyjny konsument. Eko-
logiczny konsument jest mieszkańcem, który uznaje zasady ekologicznego 
marketingu i popiera styl Ŝycia przyjazny dla środowiska10. Konsument ekolo-
giczny kupuje produkty przyjazne dla środowiska, nie z powodu mody, ale  
z pobudek zainteresowania i zaniepokojenia ekologicznymi kwestiami. Taki 
konsument sprawdza na etykiecie, czy produkt jest przyjazny dla środowiska. 
Jest zmotywowany do zakupu produktu ekologicznego, nawet jeŜeli posiada on 
niŜszą jakość i wyŜszą cenę w porównaniu z zastępczymi produktami. Ta grupa 

                                                 
9 S.S. Spiggle, R. Clinton, The construction of consumer typologies: scientific and 

ethnomethods, „Advances in Consumer Research” 1984, Vol. 1, Iss. 1, s. 339–340.  
10 D.E. Wind, Green consumer psychology and buying strategies, Prentice Hall 2004. 
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konsumentów dokłada wszelkich starań, by poszukiwać produktów, które 
sprzyjają środowisku11. 

Według niektórych badaczy średni wiek „zielonego” konsumenta jest niŜ-
szy niŜ typowego konsumenta. Młodsi ludzie są bardziej wraŜliwi na ekolo-
giczne kwestie12. Inne badania prowadzą jednak do odmiennych wniosków13. 
Konsumenci ekologiczni zazwyczaj są w wieku 30–44 lat14. Na ekologiczne 
kwestie wraŜliwsze są kobiety15. Troszczą się w większym stopniu o przymioty 
środowiska16. Konsumenci o wyŜszych dochodach są wraŜliwsi na ekologiczne 
kwestie w porównaniu z tymi, którzy posiadają średni lub niski dochód. Wyka-
zują teŜ większą gotowość do płacenia wyŜszych cen za produkty ekologicz-
ne17. Lepiej wykształceni konsumenci dostrzegają problemy środowiska i są 
skłonni kupować produkty ekologiczne. Demograficzny profil ekologicznego 
konsumenta opartego na badaniach naukowych wskazuje, Ŝe nabywcami pro-
duktów ekologicznych są wykształcone kobiety, w wieku 30–44, dysponujące 
wyŜszym od przeciętnego dochodem w gospodarstwie domowym. Osobiste 
wartości, styl Ŝycia, hobby, nastawienie, wiedza, motywy, korzyści, przynaleŜ-
ność do klasy społecznej mają wpływ na zachowanie konsumenta na rynku 
produktów ekologicznych. 

Przykłady typologii konsumentów na rynku produktów ekologicznych  

Jednym z kluczowych czynników determinujących zakupy produktów eko-
logicznych jest stan świadomości ekologicznej konsumentów. W literaturze 

                                                 
11 C. D’Souza, M. Taghian, P. Lamb, R. Pretiatko, Green decisions: demographics and con-

sumer understanding of environmental labels, „International Journal of Consumer Studies” 2007, 
No. 31, s. 374. 

12 J. Memery, P. Megicks, J. Williams, Ethical and social responsibility issues in grocery 
shopping: a preliminary typology, „Qualitative Market Research An International Journal” 2005, 
No. 8 (4), s. 399–412; C. D’Souza, M. Taghian, P. Lamb, An empirical study on the influence of 
environmental labels on consumers, „Corporate Communications: An International Journal” 
2006, No. 11 (2), s. 165. 

13 A.M.F. do Paço, M.L.B. Raposo, W.L. Filho, Identifying the green consumer: a segmenta-
tion study, „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2009, No. 17 (1), 
s. 23–24.  

14 J.A. Ottman, W.R. Reilly, Green marketing. Opportunity for innovation, Prentice Hall, 1998. 
15 J. Memery, P. Megicks, J. Williams, Ethical and social responsibility…, s. 407; 

A.M.F. do Paço, M.L.B. Raposo, W.L. Filho, Identifying the green consumer…, s. 22, 
J.A. Ottman, W.R. Reilly, Green marketing...  

16 M.M. Mostafa, Gender differences in Egyptian consumers’ green purchase behaviour: the 
effects of environmental knowledge, concern and attitude, „International Journal of Consumer 
Studies” 2007, No. 31, s. 226. 

17 A.M.F. do Paço, M.L.B. Raposo, Green consumer market segmentation: empirical findings 
from Portugalijcs, „International Journal of Consumer Studies” 2010, No. 34, s. 429–436.  
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wyróŜniono pięć typów konsumentów charakteryzujących się róŜnym jej po-
ziomem (tab. 1). 

Tabela 1 

Typy konsumentów ze względu na popyt na produkty ekologiczne 

Typ konsumentów Charakterystyka konsumentów 

Black consumers 
(konsumenci  
nieekologiczni) 

Brak lub niski poziom świadomości ekologicznej, brak wiedzy na temat 
ochrony środowiska i jego produktów; uwaŜają, Ŝe indywidualne działa-
nia nie wpływają na stan środowiska; mają przekonanie, Ŝe powszechnie 
przyjęty system ochrony środowiska jest niezawodny i nie trzeba nic 
więcej robić; ich zakupy przewyŜszają potrzeby, dokonują zakupów pod 
wpływem reklamy w opakowaniachjednorazowych  

Grey consumers 
(konsumenci  
przeciętni) 

Niski poziom wiedzy i świadomości ekologicznej, postrzegają silną za-
leŜność między stanem własnego zdrowia a stanem środowiska; według 
nich indywidualne zachowania nie mają większego wpływu na środowi-
sko, upatrują przyczyn szkód środowiskowych w rozwoju techniki  
i przemysłu; są pewni, Ŝe obecny system ochrony środowiska nie wystar-
cza i jego poprawa powinna być przyczyną niepokoju publicznych insty-
tucji; mają skłonności do zakupów takich samych produktów jak black 
consumer; rzadko kupują produkty przyjazne dla środowiska, zazwyczaj 
pod wpływem dodatkowych informacji na temat ochrony środowiska  
i zdrowia; ich zakupy przewyŜszają potrzeby, ale z powodów ekonomicz-
nych oszczędzają zasoby  

Greyish green 
(konsumenci  
przyjaźni środowisku) 

Posiadają znaczną wiedzę ekologiczną; chcą być postrzegani jako ekolo-
giczni, są podatni na działania związane z podniesieniem poziomu świa-
domości ekologicznej, kierują się motywami zdrowotnymi lub snobi-
stycznymi; kupują „czyste” produkty, kupują produkty zareklamowane 
jako przyjazne dla środowiska, ale rzadko sprawdzają informacje zawarte 
w tych reklamach; myślą, Ŝe oddziaływanie środowiska na ludzkie zdro-
wie jest olbrzymie, a przyjazny styl Ŝycia jest dobrym środkiem uniknię-
cia negatywnych skutków rozwoju cywilizacji 

Green consumers 
(konsumenci  
ekologiczni) 

Wysoka świadomość ekologiczna; bogata wiedza ekologiczna na temat 
środowiska, jego zanieczyszczeń i ich skutków, wiedza na temat produk-
tów ekologicznych, ich oznaczeń, miejsc zakupu, recyklingu itp.; prowa-
dzą ekologiczny styl Ŝycia; myślą, Ŝe środowisko jest jednym z najwaŜ-
niejszych czynników wywierających wpływ na zdrowie ludzi; są w pełni 
świadomi, Ŝe zachowanie pojedynczych ludzi ma decydujący wpływ na 
równowagę ekologiczną; kupują produkty najwyŜszej jakości, przyjazne 
dla środowiska, w ekologicznym opakowaniu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Banyte, L. Brazioniene, A. Gadeikiene, Ivestigation 
of green consumer profile: A case of lithuanian market of eco-friendly food products, „Economics 
and Management” 2010, No. 15, s. 379.  

Proces kształtowania świadomości ekologicznej ma charakter długotrwały, 
wymagający zaangaŜowania wielu podmiotów i środków. Istotną rolę odgrywa 
uświadomienie konsumentom zagroŜeń dla środowiska wynikających z niepra-
widłowego ich postępowania, a takŜe stworzenie systemu motywacji i zachęt 
ekonomicznych. Nie ma jednak gwarancji, Ŝe wzrost świadomości ekologicznej 
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wpłynie w dłuŜszym okresie w sposób bezpośredni i zdecydowany na zmianę 
modelu konsumpcji.  

GfK Roper (w 2008 r.) zidentyfikował następujące grupy konsumentów: 
apathetics, grousers, sprouts, green back greens oraz true blue greens18. Yanke-
lovich (w 2007 r.) przedstawia podobną klasyfikację: green-less, green-bits, 
green-steps, green-speaks, green-enthusiasts, ale z innym rezultatem19. Badanie 
GfK Roper wskazuje na 30% konsumentów ekologicznych, a Yankelovich tyl-
ko na 13%. 

Ze względu na zachowania na rynku produktów ekologicznych J.A. Ottman 
i W.R. Reilly wyodrębniają następujące typy konsumentów: loyal green con-
sumers, less devoted green consumers, consumers developing towards green, 
conservative consumers unwilling to change oraz consumers completely unwill-
ing to change20. Lojalni zieloni konsumenci (loyal green consumers) zachowują 
się w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Próbują kupować produk-
ty przyjazne dla środowiska i wykazują gotowość płacenia wyŜszych cen nawet 
do 40%. Są zaangaŜowani w organizacjach ekologicznych, wywierają wpływ na 
innych członków otoczenia, próbując ich przekonać, by zmienili zachowania 
lub podjęli działania na rzecz środowiska, kupując produkty ekologiczne. Inni 
autorzy zwracają uwagę na kupowanie produktów ekologicznych z powodu 
altruizmu. W literaturze naukowej uwaŜa się, Ŝe altruizm jest jednym z najbar-
dziej typowych psychograficznych kryteriów zachowań „zielonych” konsumen-
tów21. Mniej oddani zieloni konsumenci (less devoted green consumers) niepo-
koją się w duŜym stopniu o ekologiczne kwestie, ale ze względu na duŜą ak-
tywność zawodową są zbyt zajęci, by zmienić swój styl Ŝycia. Mają skłonność 
do płacenia dodatkowej premii za produkty przyjazne dla środowiska, w grani-
cach 10–22%. Altruizm nie jest tak charakterystyczny dla tej grupy. Konsu-
menci sprzyjający środowisku (consumers developing towards green) pozytyw-
nie odbierają i wpływają na środowisko. Czasami i w zaleŜności od sytuacji 
kupują produkty przyjazne dla środowiska, są teŜ gotowi więcej za nie płacić – 
ale maksymalnie do 4%. Konserwatywni konsumenci (conservative consumers 
unwilling to change) przenoszą odpowiedzialność na inne podmioty. UwaŜają, 
                                                 

18 GfK Roper’s Green Gauge, http://ecomerge.blogspot.com/2008/06/gfk-ropers-green-
gauge.html (18.03.2014). 

19 Green consumer research outlines the challenge, http://www.californiagreensolutions.com/ 
cgi-bin/gt/tpl.h,content=688 (10.03.2014). 

20 J.A. Ottman, W.R. Reilly, Green marketing. Opportunity… 
21 R.D. Straughan, J.A. Roberts, Environmental segmentation alternatives: a look at green con-

sumer behaviour in the new millennium, „Journal of Consumer Marketing” 1999, No. 16, s. 564–
565.  
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Ŝe odpowiedzialność za stan środowiska ponoszą duŜe przedsiębiorstwa. Więk-
szość takich konsumentów nie ma wystarczających informacji o kwestiach eko-
logicznych; kupiliby produkty przyjazne dla środowiska pod warunkiem, Ŝe ich 
cena byłaby taka sama jak konwencjonalnych. Ostania grupa konsumentów 
całkowicie niechętnych (consumers completely unwilling to change) uwaŜa, Ŝe 
ekologiczne kwestie nie są istotne. Nie podejmują oni inicjatyw z zakresu 
ochrony środowiska i zupełnie nie wykazują skłonności do zmiany zachowania. 

Podsumowanie 

Działania przedsiębiorstw, które dąŜą do osiągania swoich celów, nie zaw-
sze są oparte na etycznych zasadach i nie zawsze korespondują z realnymi war-
tościami wyznawanymi przez społeczeństwa. Jednak nowy paradygmat zapo-
wiada zmianę w zachowaniach interesariuszy. Marketing współczesnych przed-
siębiorstw staje się coraz bardziej skupiony na ekologicznych kwestiach. 

Skuteczne rozwiązania ekologicznego marketingu muszą opierać się na po-
znaniu zachowań i cech konsumenta. Typologia jest uŜytecznym narzędziem  
w fazie budowy skutecznych strategii marketingowych producentów i sprze-
dawców produktów ekologicznych. Dostarcza wiele cennych informacji o po-
trzebach, wymaganiach, oczekiwaniach konsumentów, co jest istotne dla spe-
cjalistów marketingu, dla których typologie mogą stanowić podstawę wniosko-
wania dotyczącego segmentacji wielu produktów równocześnie i tworzenia 
strategii funkcjonalnych.  
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TYPOLOGY OF CONSUMERS ON GREEN PRODUCT’S MARKET 
 

Summary 
 

The problem of environmental degradation results in the interest of consumers and business-
es. An important aspect for the development of marketing activities are research on the typology 
of consumers, which make it possible to obtain information about the consumers market behavior, 
their conditions and mechanisms, as well as they are an important assistance in market segmenta-
tion, providing a much information and creating the basis in the range of needs and product 
groups. The objective of the paper is presentation of methodological aspects of the consumers 
typology and characterization of its role in creating a marketing strategy. There are indicated 
examples of consumers typologies on the organic products market, using the results of the sec-
ondary research.  
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Streszczenie 

Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju jest próbą rozwiązania współczesnych globalnych 
problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Koncepcja ta jest równieŜ podstawą 
załoŜeń ekonomii zrównowaŜonego rozwoju – alternatywnej do ekonomii neoklasycznej koncep-
cji gospodarowania. Realizacja koncepcji zrównowaŜonego rozwoju wyznacza nowy kierunek 
przeobraŜeń marketingu. Jest to marketing zgodny z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, który 
stanowi najbardziej odpowiedzialną społecznie formę zaspokajania potrzeb. Celem artykułu jest 
próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób koncepcja zrównowaŜonego rozwoju wpływa na 
kierunki przeobraŜeń marketingu. 

Słowa kluczowe: zrównowaŜony rozwój, ekonomia zrównowaŜonego rozwoju, marketing zrów-
nowaŜony, odpowiedzialność społeczna 

Wprowadzenie  

Współczesne globalne problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne 
mogą być rozwiązane dzięki realizacji koncepcji zrównowaŜonego rozwoju. 
Wymaga to jednak zmiany podejścia do gospodarowania, zgodnie z załoŜenia-
mi ekonomii zrównowaŜonego rozwoju – koncepcji alternatywnej do ekonomii 
neoklasycznej. Zmiany w kierunku rozwiązań zrównowaŜonych mają, jak do-
tąd, charakter ewolucyjny, jednak kurczące się zasoby przyrody i związana  
z tym faktem malejąca zdolność ekosystemów do świadczenia usług2 pozwalają 

                                                 
1 Sabina.Zaremba@ue.wroc.pl. 
2 Np. Ökosystemdienstleistungen. Konzept, methoden und fallbeispiele, red. K. Grunewald, 

O. Bastian, Springer Spektrum, Berlin Heidelberg 2013, s. 2–10. 
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sformułować hipotezę, Ŝe w niedalekiej przyszłości mogą mieć one przebieg 
bardziej gwałtowny. Gospodarowanie w sposób zrównowaŜony jest jednak 
procesem złoŜonym, wymagającym często długiego okresu przystosowawczego 
i dlatego te przedsiębiorstwa, które odpowiednio wcześnie zaczną dostosowy-
wać się do wymogów zrównowaŜonego rozwoju, mają szansę zachować konku-
rencyjność. Uwzględnienie w działalności zasad zrównowaŜonego rozwoju 
wpływa bezpośrednio na proces marketingowy. Celem artykułu jest próba od-
powiedzi na pytanie, w jaki sposób koncepcja zrównowaŜonego rozwoju de-
terminuje kierunek przeobraŜeń marketingu.  

ZałoŜenia ekonomii zrównowaŜonego rozwoju 

Ekonomia zrównowaŜonego rozwoju (EZR) jest koncepcją, która pojawiła 
się jako alternatywa dla ekonomii neoklasycznej w odpowiedzi na globalne 
problemy współczesnej cywilizacji. Jest to dyscyplina dopiero się konstytuująca  
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w oparciu o dorobek ekonomii ekologicz-
nej, ekonomii środowiska oraz badań nad zrównowaŜonym rozwojem3. 

Ekonomiści zrównowaŜonego rozwoju precyzują cele zrównowaŜonego 
rozwoju, przyjęte na Szczycie Ziemi w 1992 roku, w następujący sposób: 
„zrównowaŜony rozwój zmierza do zapewnienia wszystkim Ŝyjącym dzisiaj 
ludziom i przyszłym pokoleniom dostatecznie wysokich standardów ekologicz-
nych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w granicach naturalnej wytrzy-
małości Ziemi, stosując zasadę sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i mię-
dzypokoleniowej4”.  

EZR za podstawę wszystkich działań przyjmuje naturalną wytrzymałość 
Ziemi, która wyznacza warunki ramowe do osiągania celów ekologicznych, 
ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych. Traktowanie naturalnej wytrzy-
małości Ziemi jako punktu wyjścia wyróŜnia EZR na tle większości działań 
podejmowanych po Szczycie Ziemi, w celu realizacji zrównowaŜonego rozwo-
ju. Uwzględnienie granic naturalnej wytrzymałości Ziemi konkretyzuje koncep-
cję zrównowaŜonego rozwoju powodując, Ŝe przestaje ona być modnym, wy-

                                                 
3 Np. H. Rogall, Neue Umweltökonomie – Ökologische Ökonomie, Leske + Budrich, Opladen 

2002; H. Rogall, Ökonomie der Nachhaltigkeit. Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft, VS – 
Verlag, Wiesbaden 2004; H. Rogall, Nachhaltige Ökonomie, Metropolis, Marburg 2009; Od 
koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównowaŜonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WyŜszej 
Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009; Teoretyczne aspekty ekonomii zrównowaŜonego rozwoju, 
red. B. Poskrobko, Wyd. WyŜszej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011; Ekonomia zrównowa-
Ŝonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. WyŜszej Szkoły Ekonomicz-
nej, Białystok 2011.  

4 H. Rogall, Ekonomia zrównowaŜonego rozwoju, Zysk i Ska, Poznań 2010, s. 44. 
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godnym sloganem charakteryzującym się bardzo wysokim stopniem relatywi-
zmu. Ekonomiści zrównowaŜonego rozwoju podkreślają równieŜ waŜność sil-
nej integracji celów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych5 
(tab. 1).  

Tabela 1  

Cele gospodarki zrównowaŜonej (cele jakościowe) 

Cele ekologiczne Cele ekonomiczne Cele społeczno-kulturowe*  

Ochrona atmosfery 
ziemskiej (ograniczenie 
ocieplenia klimatu) 

Stabilność gospodarki narodowej: 
zapewnienie samodzielnej egzy-
stencji przy akceptowalnej jakości 
pracy 

Demokracja uczestnicząca 
i praworządność we wszyst-
kich dziedzinach Ŝycia 

Nieszkodzenie przyro-
dzie: zachowanie róŜno-
rodności gatunkowej 
i krajobrazowej 

Zaspokojenie podstawowych po-
trzeb przez zrównowaŜone pro-
dukty (Ŝywność, mieszkania, 
odzieŜ, energię), stosowne ceny 

Wyeliminowanie ubóstwa, 
bezpieczeństwo społeczne, 
opanowanie problemów 
demograficznych 

ZrównowaŜone 
wykorzystanie zasobów 
odnawialnych 

Stabilność cen oraz przeciwdzia-
łanie koncentracji i władzy eko-
nomicznej, internalizacja kosztów 
zewnętrznych 

Równość szans, integracja 
(np. płci, imigrantów) 

ZrównowaŜone 
wykorzystanie zasobów 
nieodnawialnych 

Pozagospodarcza równowaga 
i współpraca na rzecz rozwoju 
przy jak najmniejszym imporcie 
surowców 

Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i wewnętrzne, rozwiązywa-
nie konfliktów bez przemocy 

Zdrowe warunki Ŝycia 
(eliminowanie szkodli-
wych substancji, pro-
mieniowania i hałasu) 

Wydolny budŜet państwowy przy 
wystarczających standardach zao-
patrzenia społeczeństwa w dobra 
merytoryczne/kolektywne oraz 
właściwy podział dochodów 

Ochrona zdrowia i jakości 
Ŝycia człowieka 

* uŜyto określenia „cele społeczno-kulturowe” zamiast „społeczne”, poniewaŜ ułatwia to 
zintegrowanie celów demokratycznej partycypacji i praworządności 

Źródło: H. Rogall, Ekonomia zrównowaŜonego rozwoju, Zysk i Ska, Poznań 2010, s. 47. 

EZR opiera się wyraźnie na zasadach etycznych, podkreśla konieczność 
osobistego zaangaŜowania w działania na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 
zgodnie z nadrzędnymi wartościami, jakimi są odpowiedzialność społeczna 
oraz wewnątrz- i międzypokoleniowa sprawiedliwość. Przedstawiciele EZR 
postulują konieczność zmian ramowych warunków gospodarowania przy wyko-
rzystaniu odpowiednich instrumentów polityczno-prawnych. Dlatego teŜ odrzu-
cają zarówno ortodoksyjną gospodarkę wolnorynkową, jak i centralnie sterowa-
ne gospodarki – na rzecz gospodarki rynkowej posiadającej społeczno-eko-

                                                 
5 Ibidem, s. 39–53. 
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logiczny porządek ramowy, aby zniwelować skutki zawodności mechanizmów 
rynkowych6. 

Wpływ koncepcji zrównowaŜonego rozwoju na marketing 

Marketing jako koncepcja dotycząca zaspokajania potrzeb jest ściśle zwią-
zany z koncepcją zrównowaŜonego rozwoju, której celem jest rozwój, umoŜli-
wiający zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez umniejszania szans poko-
leń przyszłych. Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju odnosi się zarówno do 
potrzeb bieŜących i jednostkowych, jak i długofalowych i zbiorowych. Nato-
miast marketing traktowany jest przewaŜnie jako narzędzie kształtowania po-
trzeb klienta w taki sposób, aby czynił on to, co opłaca się oferentowi, i koncen-
truje się na potrzebach bieŜących oraz jednostkowych. Jest więc de facto wciąŜ 
działaniem charakterystycznym dla fazy orientacji sprzedaŜowej. Powoduje to 
wiele negatywnych konsekwencji, np. dostarczanie konsumentom produktów 
reklamowanych jako prozdrowotne, które w rzeczywistości są szkodliwe dla ich 
zdrowia, kształtowanie wzorców zaspokajania potrzeb psychicznych przez kon-
sumpcję dóbr materialnych lub usług obciąŜających środowisko przyrodnicze, 
skracanie cyklu Ŝycia produktów, generowanie przez przedsiębiorstwa wyso-
kich kosztów zewnętrznych.  

Negatywne konsekwencje działań, które właściwie powinno określać się ja-
ko pseudomarketingowe, wywołują coraz większe niezadowolenie społeczne 
oraz powodują podejmowanie prób przeciwdziałania. DuŜe osiągnięcia w tej 
dziedzinie ma ruch zrównowaŜonego konsumeryzmu7, którego głównym celem 
jest edukacja dla zrównowaŜonego rozwoju, ochrona praw konsumentów oraz 
lobbing na rzecz zmian systemowych ułatwiających realizację zrównowaŜonego 
rozwoju8. W efekcie na rynku pojawiają się konsumenci oczekujący zrównowa-
Ŝonych produktów, obserwuje się równieŜ wpływ tych konsumentów na organi-
zacje rządowe i stopniowe wprowadzanie zmian instytucjonalno-prawnych na 
rzecz zrównowaŜonego rozwoju.  

                                                 
6 H. Rogall, Podstawowe załoŜenia ekonomii zrównowaŜonej, w: Od koncepcji ekorozwoju do 

ekonomii zrównowaŜonego rozwoju…, s. 77–79. 
7 Nazywany teŜ zielonym, odpowiedzialnym społecznie czy etycznym konsumeryzmem. 
8 Szerzej na temat działań ruchu odpowiedzialnego społecznie konsumeryzmu: S. Zarem-

ba-Warnke, Orientacja na proekologiczne potrzeby klienta – wyzwanie dla marketingu, w: Mar-
keting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów ryn-
kowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Pro-
blemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2012, s. 497–498. 
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Odpowiedzią na oczekiwania konsumentów odpowiedzialnych społecznie 
jest koncepcja marketingu zrównowaŜonego. Marketing zrównowaŜony (MZ) 
moŜna określić jako proces rozpoznawania i zaspokajania potrzeb konsumen-
tów oraz społeczeństwa przez planowanie i urzeczywistnianie koncepcji cen9, 
promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług, w sposób satysfakcjonujący strony 
wymiany i równocześnie zrównowaŜony 10. Koncepcja MZ ewoluowała z mar-
ketingu społecznego, przez marketing ekologiczny11. MZ obejmuje zintegrowa-
ne cele ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe i jest zgodny z celami 
gospodarki zrównowaŜonej (por. tab. 1.)12.  

MZ jest marketingiem lepszej teraźniejszości i przyszłości, lepszej jakości 
Ŝycia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Koncepcja ta ma wymiar ściśle aksjo-
logiczny, a jej pełna realizacja ma charakter idealnego wzorca. Niemniej jed-
nak, w miarę wzrostu wiedzy konsumentów o oddziaływaniu produktów na 
przyrodę, gospodarkę i społeczeństwo, cele gospodarki zrównowaŜonej będą 
miały coraz większy wpływ na przeobraŜenia marketingu13. Działanie zgodnie  
z wymogami zrównowaŜonego rozwoju powoduje następujące główne prze-
obraŜenia w koncepcji marketingu: 

– redefiniowanie koncepcji biznesu i strategii pod kątem celów zrówno-
waŜonego rozwoju, co w wielu sytuacjach moŜe oznaczać całkowitą 
zmianę profilu działalności, 

– transformację 4P przy tworzeniu oferty w 4C, z uwzględnieniem w fa-
zie koncepcji produktu zintegrowanych cech ekologicznych, ekono-
micznych i społeczno-kulturowych14; docelowo naleŜy uwzględnić 
wszystkie cele gospodarki zrównowaŜonej, 

– poszukiwania rozwiązań, które zapewniają konsumentom jak najwięcej 
fuzji potrzeb i jak najmniej kolizji; oznacza to konieczność rozwoju ba-
dań potrzeb związanych ze zrównowaŜonym rozwojem, 

                                                 
9 UŜyte w definicji pojęcie ceny odnosi się do kwestii kosztów dla klienta, co oznacza, Ŝe nie 

zawsze musi mieć charakter finansowy, np. w kampaniach społecznych ceną dla odbiorcy jest 
wysiłek związany ze zmianą zachowania..  

10 S. Zaremba-Warnke, Orientacja na proekologiczne potrzeby…, s. 495. 
11 Np. Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba-Warnke, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2009, s. 72–116, F.M. Belz, Integratives Öko-Marketing, Deutscher Universitäts-
Verlag, Wiesbaden 2001, F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing. A global perspective, 
Willey, Chichester 2009, s. 271–281. 

12 S. Zaremba-Warnke, Sustainable marketing in the accomplishment of sustainable develop-
ment economics, w: Challenges of sustainable development, red. B. Bartniczak, P. Rogala, AD 
REM, Jelenia Góra 2014, s. 120–128. 

13 Por. D. Goleman, Inteligencja ekologiczna, Rebis, Poznań 2009. 
14 Szerzej: F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing…, s. 149–243. 
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– doskonalenie komunikacji z konsumentem, w celu podkreślenia zrów-
nowaŜonego charakteru oferty i dostosowania tego komunikatu do rze-
czywistych, a nie pozornych potrzeb grupy docelowej oraz uwraŜliwia-
nia otoczenia na problemy zrównowaŜonego rozwoju, 

– pełna transparentność wszystkich działań, co wiąŜe się z etycznością  
i odpowiedzialnością za społeczne skutki działalności przedsiębiorstwa, 

– uzupełnienie wskaźników efektywności działań marketingowych  
o efekty związane z celami zrównowaŜonej gospodarki, 

– przesunięcie punktu cięŜkości z konkurowania na kooperację.  
Stosowanie koncepcji MZ wymaga spełnienia następujących głównych wa-

runków: 
a) zaangaŜowania społecznego właścicieli i zarządzających przedsiębior-

stwem oraz woli prowadzenia biznesu w sposób zrównowaŜony – prze-
konania, Ŝe cele ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe są 
jednakowo waŜne; 

b) zaangaŜowania społecznego pozostałych pracowników przedsiębior-
stwa; 

c) traktowania potrzeb związanych ze zrównowaŜonym rozwojem jako 
punktu wyjścia wszystkich działań w przedsiębiorstwie. 

NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe zaangaŜowanie społeczne interesariuszy rów-
nieŜ naleŜy do czynników wydatnie wspierających proces MZ. Koncepcja MZ 
powoduje pojawienie się następujących podstawowych pytań:  
1. Kto będzie chciał stosować taką koncepcję w praktyce? 
2. Czy takie podejście pozwala zachować konkurencyjność? 
3. Czy moŜliwe jest wykorzystanie tej koncepcji przez wszystkie podmioty 

Ŝycia społeczno-gospodarczego? 
Niewątpliwie koncepcja MZ wydaje się predestynowana do wykorzystania 

w organizacjach non profit, szczególnie zaś w przedsiębiorstwach prowadzo-
nych przez te organizacje w celu uzyskania środków na działalność statutową. 
Niemniej jednak w krajach wysoko rozwiniętych od kilkudziesięciu lat równieŜ 
organizacje for profit rozpoznają potrzeby konsumentów odpowiedzialnych 
społecznie i zaspokajają je w sposób zgodny z zasadami zrównowaŜonego roz-
woju przez odpowiednią politykę produktu, dystrybucji, cen i zintegrowaną 
komunikację marketingową15. Jak potwierdza praktyka, dostarczanie konsu-

                                                 
15 Np. H. Meffert, M. Kirchgeorg, Marktorientiertes umweltmanagement, Poeschel Verlag, 

Stuttgart 1992; W. Coddington, Environmental marketing. Positive strategies for reaching the 
green consumer, McGraw-Hill, New York 1993; W. Hopfenbeck, P. Roth, Öko-Kommunikation. 
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mentom produktów zgodnych z wymogami zrównowaŜonego rozwoju stanowi 
szansę wyróŜnienia swojej oferty oraz budowania długookresowej przewagi 
konkurencyjnej16. Natomiast kwestia, kiedy i czy w ogóle koncepcja MZ będzie 
realizowana przez wszystkie podmioty Ŝycia społeczno-gospodarczego – pozo-
staje, jak dotąd, problemem otwartym, wymagającym dalszych badań. Niewąt-
pliwie jednak byłoby to rozwiązanie sprzyjające szybkiej realizacji zrównowa-
Ŝonego rozwoju.   

Podsumowanie 

Jednym z waŜniejszych przejawów wpływu koncepcji zrównowaŜonego 
rozwoju na system społeczno-gospodarczy są przeobraŜenia nauk ekonomicz-
nych, które zaowocowały koncepcją ekonomii zrównowaŜonego rozwoju. Bio-
rąc pod uwagę kurczące się zasoby środowiska przyrodniczego i malejącą zdol-
ność ekosystemów do świadczenia usług, moŜna zakładać, Ŝe zasady zrówno-
waŜonego rozwoju będą miały coraz większy wpływ na sposób zaspokajania 
potrzeb, a co za tym idzie – będą determinowały przeobraŜenia koncepcji mar-
ketingu. Jeśli współczesna cywilizacja ma przetrwać i gwarantować lepszą ja-
kość Ŝycia obecnym i przyszłym pokoleniom, to marketing musi być zgodny  
z załoŜeniami ekonomii zrównowaŜonego rozwoju, czyli ściśle integrować cele 
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, przypisując im jednakową wagę w hie-
rarchii celów przedsiębiorstwa.  

Taki marketing moŜna określić jako marketing zrównowaŜony, który naleŜy 
uznać za najbardziej odpowiedzialną społecznie formę zaspokajania potrzeb.  
W praktyce marketing zrównowaŜony moŜe oznaczać całkowitą zmianę profilu 
działalności przedsiębiorstwa, a w skali globalnej – rozwój niektórych sektorów 
i stopniowe kurczenie się innych. Aby jednak nastąpiły tak globalne przeobra-
Ŝenia, niezbędna jest zmiana systemu wartości w społeczeństwie konsumpcyj-
nym. Do przyspieszenia tej zmiany moŜe się równieŜ przyczynić marketing 
zrównowaŜony, wykorzystywany jako narzędzie zmiany społecznej przez sze-
roko rozumiane organizacje non profit.  

                                                                                                                        
Wege zu einer neuen Kommunikationskultur, Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1994; 
K. Peattie, Environmental marketing management, Pitman Publishing, London, 1995; Greener 
marketing, red. M. Charter, M.J. Polonsky, Greenleaf Publishing, UK 1999; F.M. Belz, 
K. Peattie, Sustainability marketing…, s. 124–126, 176–177, 202–203, 226–227, 248–249. 

16 Np. K. Kearins, B. Klÿn, The body shop international, w: Greener marketing…, s. 285–
299; A. Baumast, J. Pape, Betriebliches Umweltmanagement. Nachhaltiges Wirtschaften in 
Unternehmen, Ulmer, Stuttgart 2008, s. 246–254, 259–263; Practicing sustainability, red. 
G. Madhavan, B. Oakley, D. Green, D. Koon, P. Low, Springer, New York 2012, s. 181–186. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT  
AS A DETERMINANT OF MARKETING TRANSFORMATION 

 
Summary 

 
Sustainable development concept is an attempt to solve current global economic, ecological 

and social problems. This concept is also the basis of sustainable development economics – an 
alternative concept of economy to neoclassical economics. The implementation of sustainable 
development concept sets a new direction of marketing transformation. It is a marketing in ac-
cordance with the principles of sustainable development, which is the most socially responsible 
kind of meeting needs. The objective of the paper is an attempt to answer the question in what 
way the concept of sustainable development influences the directions of marketing transfor-
mation.  

Keywords: sustainable development, sustainable development economics, sustainable marketing, 
social responsibility 
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POSTRZEGANIE AUTENTYCZNOŚCI  
JAKO DETERMINANTA ZACHOWA Ń KONSUMENTÓW  

NA RYNKU REGIONALNYCH I EKOLOGICZNYCH  
PRODUKTÓW śYWNOŚCIOWYCH2  

 
 
 
Streszczenie 

Autentyczność jest pojęciem wielowymiarowym. Postrzegana autentyczność produktu jest 
silnie związana z jego pochodzeniem, które wyraŜa się przez czynniki czasu (historia), miejsca 
(obszar), socjalizacji (społeczność lokalna) i naturalności (surowce). W artykule przedstawiono 
wybrane koncepcje teoretyczne nawiązujące do znaczenia autentyczności w marketingu, jak 
równieŜ wyniki badań autorskich. Na podstawie wyników ogólnopolskiego badania młodych 
i wykształconych konsumentów ustalono, Ŝe percepcja autentyczności produktów regionalnych 
kojarzona jest z takimi czynnikami, jak wiedza konsumentów, etykieta i usytuowanie miejsca 
sprzedaŜy na obszarze pochodzenia produktu, zaś w przypadku produktów ekologicznych, oprócz 
etykiety i wiedzy, bardzo duŜe znaczenie mają: typ kanału dystrybucji i europejskie oznaczenie 
jakości.  

Słowa kluczowe: postrzegana autentyczność, marketing Ŝywności, produkty regionalne, produkty 
ekologiczne, zachowania konsumentów 

Wprowadzenie  

Pojęcie autentyczności od dawna stosowane jest w etnologii, sztuce i pra-
wie, natomiast w marketingu funkcjonuje przez około trzy dekady. Zaintereso-
wanie specjalistów marketingu wynika z wpływu autentyczności na decyzje 
konsumentów. Autentyczność jest pojęciem złoŜonym, polimorficznym. 

                                                 
1 pbryla@uni.lodz.pl. 
2 Niniejsza praca została wykonana w ramach projektu badawczego MNiSW Iuventus Plus  

nr IP 2011 0043 71. 
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W średniowieczu za autentyczne uznawano to, co sławne, szlachetne i uroczy-
ste, zaś później pojawiło się rozumienie inne, Ŝe autentyczne jest to, czego 
zgodność z oryginałem została potwierdzona, lub to, co zostało rzeczywiście 
wykonane przez autora. Pojęcie autentyczności ewoluowało historycznie i zale-
Ŝy od dziedziny wiedzy. Termin „autentyczny” wywodzi się z greckiego au-
thentikos, co oznacza „posiadający autorytet, władzę”. W łacinie przymiotnik 
authenticus oznaczał „oryginalny, właściwie przypisany”. Zatem etymologia 
tego słowa potwierdza, Ŝe charakter autentyczny przedmiotu nierozerwalnie 
wiąŜe go z jego autorem3. 

Współcześni konsumenci cierpią z powodu utraty punktów odniesienia, po-
czucia sensu i własnej toŜsamości. Dlatego dobra i usługi stanowią przedmiot 
poszukiwania autentyczności odpowiadającego odnajdywaniu własnej toŜsamo-
ści lub – innymi słowy – własnej autentyczności4. Niepewność, utrata zaufania, 
problemy ekologiczne i globalizacja naleŜą do źródeł krytyki braku autentycz-
ności w krajach uprzemysłowionych i wzmacniają poszukiwanie tego, co auten-
tyczne. W efekcie autentyczność wynika z sytuacji postrzeganej jako niezado-
walająca i z doświadczenia braku5. Poszukiwanie autentyczności w oczach nie-
których autorów zbliŜone jest do poszukiwania tego, co naturalne, do prawdzi-
wej fascynacji surową lokalnością i do pragnienia odnalezienia oryginalnych 
wartości i produktów ziemi, podczas gdy inni akcentują przywiązanie do trady-
cji i odniesienia do przeszłości6. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji teoretycznych do-
tyczących postrzeganej autentyczności i wybranych wyników badania własnego 
wśród młodych i wykształconych konsumentów produktów regionalnych i eko-
logicznych. 

Wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące postrzeganej autentyczności 

S. Camus zaproponowała definicję postrzeganej autentyczności handlowej 
(fr. authentcité marchande perçue), według której jest to cecha charaktery-
styczna produktu, która wiąŜe go z pochodzeniem i wyróŜnia go, gdyŜ wypełnia 
brak, niweluje niezadowolenie i jest wzmacniana, gdy produkt stanowi element 

                                                 
3 S. Camus, Proposition d’échelle de mesure de l’authenticité perçue d’un produit alimentaire, 

„Recherche et Applications en Marketing” 2004, Vol. 19, No. 4, s. 39–58. 
4 L. Price, B. Walker, “This is really me!” The consumer’s search for the authentic self, Pro-

ceedings of the Annual Conference of the Association for Consumer Research, Chicago 1991. 
5 J. Warnier, C. Rosselin, Authentifier la marchandise, L’Harmattan, Paris 1996. 
6 S. Camus, Proposition… 
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toŜsamości konsumenta7. Autorka ta przedstawiła propozycję skali słuŜącej do 
pomiaru autentyczności produktu Ŝywnościowego. Na pierwszym etapie badań 
zidentyfikowano pytania odzwierciedlające pojęcie autentyczności. W wyniku 
przeprowadzenia analiz statystycznych i dalszych badań liczba pytań i czynni-
ków została zredukowana, aby zmaksymalizować efektywność skali pomiaru 
autentyczności produktu Ŝywnościowego. W efekcie wyróŜniono trzy czynniki: 
pochodzenie, projekcję i wyjątkowość, określane przy pomocy skali składającej 
się z 12 pytań. 

Postrzegana autentyczność produktu jest silnie związana z jego pochodze-
niem, które wyraŜa się przez czynniki czasu (historia), miejsca (obszar), socjali-
zacji (społeczność lokalna) i naturalności (surowce)8. W typologii S. Camus 
wyróŜniono 5 źródeł autentyczności. Produkt moŜe odwoływać się do: określo-
nej epoki; swojego pomysłodawcy lub twórcy; określonego miejsca; określonej 
kultury; wybranej techniki lub technologii9. J. Ferrandi zaproponował skalę 
pomiaru nostalgicznej autentyczności produktu Ŝywnościowego, która zawiera 
następujące wymiary: pochodzenie, naturalność, toŜsamość (związek z osobo-
wością i stylem konsumenta) i unikatowość10. Według Aakera i współautorów 
autentyczność marki moŜna zaś opisać przy pomocy takich zmiennych, jak: 
niezawodność, szczerość, naturalność, ciągłość i świadomość tradycji, które 
wpływają na relacje klienta z marką11. 

Autentyczność jest konstruktem wielowymiarowym. MoŜna wyróŜnić au-
tentyczność wskaźnikową (ang. indexical authenticity), ikoniczną (ang. iconic 
authenticity) i egzystencjalną (ang. existential authenticity). ZaangaŜowanie 
konsumenta w daną kategorię produktową wpływa na relacje między poszcze-
gólnymi typami autentyczności. Autentyczność wskaźnikowa wpływa na egzy-
stencjalną tylko wśród zaangaŜowanych konsumentów, natomiast autentycz-
ność ikoniczna wpływa na egzystencjalną niezaleŜnie od zaangaŜowania.  

Fritz i współautorzy zaproponowali model zawierający przesłanki i konse-
kwencje autentyczności marki, który następnie został poddany weryfikacji em-
pirycznej. Komercjalizacja marki wywiera negatywny wpływ na postrzeganie 

                                                 
7 Ibidem. 
8 V. Cova, B. Cova, Les particules expérientielles de la quête d’authenticité du consommateur, 

„Décisions Marketing” 2002, n° 28, s. 33–42. 
9 S. Camus, Les mondes authentiques et les stratégies d’authentification: analyse duale 

consommateurs/distributeurs, „Décisions Marketing” 2002, n° 26, s. 37–45. 
10 J. Ferrandi, Le produit nostalgique alimentaire: un produit authentique?, 8e Journée AFM du 

Marketing Agroalimentaire, Monpellier, 28.09.2012, CD-ROM. 
11 J. Aaker, S. Fournier, S. Brasel, When good brands do bad, „Journal of Consumer Research” 

2004, Vol. 31, No. 6, s. 1–16. 
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jej autentyczności, zaś przejrzystość marki, nostalgia w stosunku do niej, legi-
tymacja marki, jej dziedzictwo i pasja pracowników korzystnie wpływają na 
autentyczność marki. Występuje takŜe pozytywny efekt rzeczywistego dopaso-
wania marki do konsumenta (ang. actual self-conguruence), podczas gdy nie 
odnotowano wpływu idealnego dopasowania (ang. ideal self-congruence). Au-
tentyczność marki determinuje jakość relacji z nią, co następnie przekłada się na 
deklarowane zamiary konsumentów. Badanie przeprowadzono w internecie na 
próbie 509 szwajcarskich konsumentów12. 

W modelu Kuznesof i współautorów sukces na rynku produktów regional-
nych będzie moŜliwy dopiero wtedy, kiedy czynnik tradycji i lokalizacji zosta-
nie uwypuklony przez wypracowanie wysokiego poziomu postrzeganej auten-
tyczności, która zaleŜy od czynników osobowych (wiedza i doświadczenie), 
produktowych (nazwa, etykieta, wygląd, opakowanie, opis) i sytuacyjnych (typ 
i lokalizacja miejsca sprzedaŜy, sposób podania, kontekst konsumpcji – np. 
turystyka)13. 

Centralne miejsce w opowieściach na temat autentyczności zajmują „duchy 
smaku” (ang. ghosts of taste). Zawierają one twarze i miejsca. Rolnicy roszczą 
sobie pretensje do autentyczności. Duchy smaku są symbolicznymi powiąza-
niami ludzi z Ŝywnością przez oznaczenia, reklamy i historie14. Badania 
J. Ferrandi przeprowadzone na próbie 724 Francuzów w wieku 17–84 lat po-
twierdziły duŜe znaczenie postrzeganej autentyczności produktu w procesie 
konsumpcji, gdyŜ 74% badanych przywiązywało wagę do tego aspektu15. 

Wybrane wyniki badania własnego wśród młodych i wykształconych kon-
sumentów 

Przeprowadzono badanie ankietowe. Do badanej próby zaproszono osoby, 
które – studiując na polskich uczelniach – uczestniczyły w międzynarodowej 
wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus w latach 2007–2011, przy 
czym największa część respondentów – w 2007 i 2008 roku. Dobór próby wy-
nikał m.in. z dąŜenia do uzyskania jej ogólnopolskiego charakteru z nastawie-
                                                 

12 K. Fritz, V. Schoenmueller, D. Schaefer, M. Bruhn, What makes a brand authentic and why 
should we care? Investigating the antecedents and consequences of brand authenticity, EMAC 
42th Annual Conference, Stambuł, 4–7 czerwca 2013 r. 

13 S. Kuznesof, A. Tregear, A. Moxey, Regional foods: a consumer perspective, „British Food 
Journal” 1997, Vol. 99, No. 6, s. 199–206; T. Domański, P. Bryła, Marketing produktów 
regionalnych na europejskim rynku Ŝywności, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 39–
41. 

14 K. Stiles, Ö. Altiok, M. Bell, The ghosts of taste: food and the cultural politics of authentici-
ty, „Agriculture and Human Value” 2011, Vol. 28, s. 225–236. 

15 J. Ferrandi, Le produit… 
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niem na analizę preferencji i zachowań młodych i wykształconych konsumen-
tów, którzy weszli na rynek pracy, dysponują własnymi dochodami i podejmują 
decyzje zakupowe dotyczące produktów Ŝywnościowych. Prośbę o wypełnienie 
ankiety wraz z linkiem do niej w serwisie moje-ankiety.pl wysłano e-mailem 
dwukrotnie do wszystkich jednostek badania w 2013 roku. W rezultacie otrzy-
mano łącznie 697 wypełnionych kwestionariuszy ankiet. 

80,4% badanych konsumentów stanowiły kobiety, a 19,6% męŜczyźni. Tak 
znaczna przewaga kobiet moŜe wynikać z:  

– ich większego zaangaŜowania w prowadzenie gospodarstw domowych, 
w tym dokonywanie zakupów Ŝywnościowych, co było przedmiotem 
badania, 

– większej skłonności do udziału w badaniach ankietowych, 
– sposobu konstrukcji próby badanej (absolwenci wyŜszych uczelni).  
Biorąc pod uwagę dominującą rolę kobiet w procesie wyboru produktów 

Ŝywnościowych w gospodarstwach domowych, struktura badanych według płci 
wydaje się dobrze odzwierciedlać preferencje i zachowania badanego segmentu 
rynku. Przeciętny wiek uczestników badania wyniósł 27 lat. 

98,2% respondentów miało wyŜsze wykształcenie, co wynika ze sposobu 
doboru próby. Osoby z wyŜszym wykształceniem stanowią bardzo waŜny seg-
ment rynku, szczególnie w analizowanej grupie wiekowej, gdyŜ jest bardziej 
prawdopodobne, Ŝe ich wartość rynkowa w ciągu całego Ŝycia (ang. customer 
lifetime value) będzie wyŜsza niŜ osób posiadających niŜszy poziom wykształ-
cenia. Ponadto spośród osób z wyŜszym wykształceniem wywodzą się z reguły 
liderzy opinii, którzy wpływają na zachowania konsumenckie pozostałych 
członków populacji generalnej. 

Ponad 4/5 badanych stanowią pracownicy umysłowi. Co 10. ankietowany 
jest studentem, 3,1% to bezrobotni, 1,8% pracownicy fizyczni, 1,6% osoby 
niepracujące i zajmujące się domem. 

Badana próba ma charakter ogólnopolski (tab. 1). Reprezentowanych jest 
w niej wszystkie 16 województw. Największa część respondentów mieszka 
w województwach: mazowieckim, łódzkim, małopolskim, wielkopolskim, dol-
nośląskim i śląskim. 

Badana próba jest zróŜnicowana pod względem liczby członków gospo-
darstw domowych (rys. 1). Najwięcej, bo ponad 1/3, jest w niej gospodarstw 
dwuosobowych (małŜeństwa, związki nieformalne, ewentualnie zamieszkiwa-
nie z samotnym rodzicem). Ponad 1/4 stanowią gospodarstwa jednoosobowe, 
których rola we współczesnych społeczeństwach europejskich, w tym w pol-
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skim, wzrasta. Rodziny trzyosobowe (najczęściej model 2+1) dotyczą ok. 1/5 
uczestników badania, zaś tylko 12% ankietowanych funkcjonuje w czterooso-
bowych gospodarstwach domowych (z reguły rodzice i dwójka dzieci, choć 
w niektórych przypadkach moŜe to dotyczyć zamieszkiwania przez responden-
tów z rodzeństwem lub własnymi rodzicami). Większe gospodarstwa domowe 
są rzadko spotykane w próbie badanej (zaledwie 6%). 

Tabela 1  

Struktura geograficzna próby badanej 

Województwo Procent wskazań 
dolnośląskie 9,9 
kujawsko-pomorskie 4,5 
lubelskie 2,7 
lubuskie 1,3 
łódzkie 13,5 
małopolskie 12,3 
mazowieckie 20,4 
opolskie 1,3 
podkarpackie 2,2 
podlaskie 3,4 
pomorskie 4,9 
śląskie 8,5 
świętokrzyskie 1,3 
warmińsko-mazurskie 0,7 
wielkopolskie 9,9 
zachodniopomorskie 3,1 
Razem 100,0 

Źródło: badania własne. 

 
Rys. 1. Struktura próby badanej według wielkości gospodarstw domowych 

Źródło: badania własne. 
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Respondentów poproszono o wybór trzech najwaŜniejszych czynników, na 
podstawie których moŜna ocenić autentyczność produktów regionalnych na 
rynku Ŝywności (tab. 2). Okazuje się, Ŝe głównymi determinantami postrzega-
nej autentyczności produktów regionalnych są wiedza konsumenta, etykieta 
i usytuowanie miejsca sprzedaŜy na obszarze pochodzenia produktu. Na czwar-
tej pozycji wymieniono rodzaj placówki handlowej, następnie naturalny smak 
i jakość produktu. Ponad 15% badanych wskazało na europejskie oznaczenia 
jakości w tym kontekście. Co ósmy ankietowany zwrócił uwagę na nazwę pro-
duktu, a co dziesiąty – na jego wygląd. Na dalszych pozycjach znalazły się: 
niska dostępność tego typu produktów i wydzielone miejsce do ekspozycji 
w sklepach. Zaskakujące jest bardzo dalekie miejsce opakowania w rankingu 
determinant postrzeganej autentyczności produktów regionalnych. Jeszcze 
mniej badanych podało adresowanie oferty do turystów. 

Tabela 2  

Determinanty postrzeganej autentyczności produktów regionalnych  

Determinanty Ranga Frakcja 
Wiedza konsumenta 1 0,314 
Etykieta 2 0,286 
Miejsce sprzedaŜy – na obszarze pochodzenia 3 0,238 
Miejsce sprzedaŜy – rodzaj sklepu 4 0,189 
Naturalny smak 5 0,185 
Jakość produktu 6 0,164 
Europejskie oznaczenie jakości  7 0,155 
Nazwa produktu 8 0,126 
Wygląd produktu 9 0,102 
Niska dostępność takich produktów  10 0,082 
Wydzielone miejsce do ekspozycji w sklepach 11 0,075 
Opakowanie 12 0,062 
Adresowanie oferty do turystów  13 0,042 
Inne 14 0,004 

Źródło: badania własne. 

Analogiczne pytanie dotyczyło produktów ekologicznych (tab. 3). Zdaniem 
respondentów najwaŜniejszą determinantą postrzeganej autentyczności Ŝywno-
ści ekologicznej jest etykieta. Na drugim miejscu znalazła się wiedza konsu-
menta. Ponad 1/5 badanych wskazała na rodzaj punktu sprzedaŜy i europejskie 
oznaczenie jakości. Na piątej pozycji wymieniono jakość produktu jako czynnik 
decydujący o ocenie jego autentyczności. Następnie badani konsumenci zwra-
cali uwagę na naturalny smak Ŝywności ekologicznej i wydzielone miejsce do 
ekspozycji tego typu produktów w punktach sprzedaŜy detalicznej. 
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Tabela 3  

Determinanty postrzeganej autentyczności produktów ekologicznych  

Determinanty Ranga Frakcja 
Etykieta 1 0,301 
Wiedza konsumenta 2 0,260 
Miejsce sprzedaŜy – rodzaj sklepu 3 0,235 
Europejskie oznaczenie jakości  4 0,218 
Jakość produktu 5 0,181 
Naturalny smak 6 0,174 
Wydzielone miejsce do ekspozycji w sklepach 7 0,164 
Opakowanie 8 0,099 
Wygląd produktu 9 0,098 
Niska dostępność takich produktów  10–11 0,063 
Nazwa produktu 10–11 0,063 
Miejsce sprzedaŜy – na obszarze pochodzenia 12 0,039 
Inne 13 0,014 
Adresowanie oferty do turystów  14 0,010 

Źródło: badania własne. 

Mniej niŜ 1/10 respondentów podało takie czynniki, jak: opakowanie, wy-
gląd produktu, jego niską dostępność, nazwę, usytuowanie sprzedaŜy na obsza-
rze pochodzenia i adresowanie oferty do turystów. Tylko 1,4% badanych 
stwierdziło, Ŝe czynniki spoza katalogu opcji odpowiedzi mają istotne znacze-
nie w kształtowaniu postrzeganej autentyczności produktów ekologicznych. 
Jedna osoba wskazała, Ŝe takim czynnikiem jest wysoka cena. Inny ankietowa-
ny podkreślił znaczenie składu produktu. 

Podsumowanie 

Większość analizowanych czynników ma podobny wpływ na postrzeganą 
autentyczność produktów regionalnych i ekologicznych, lecz warto zwrócić 
uwagę na kilka istotnych róŜnic. W przypadku produktów regionalnych zdecy-
dowanie większe znaczenie mają takie determinanty, jak: usytuowanie sprzeda-
Ŝy na obszarze pochodzenia, nazwa produktu i adresowanie oferty do turystów. 
Natomiast percepcja autentyczności Ŝywności ekologicznej w porównaniu 
z produktami regionalnymi w zdecydowanie większym stopniu zaleŜy od za-
pewnienia wydzielonego miejsca do ekspozycji w punktach sprzedaŜy detalicz-
nej (odpowiedni merchandising), posiadania europejskiego oznaczenia jakości 
i właściwego doboru opakowania. JednakŜe w obydwu przypadkach najwaŜ-
niejsze jest wypracowanie wysokiego poziomu świadomości konsumentów 
i zaprojektowanie przekonującej etykiety, aby osiągnąć poŜądany stopień per-
cepcji autentyczności produktu. 
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PERCEIVED AUTHENTICITY AS A DETERMINANT  
OF CONSUMER BEHAVIOR ON THE MARKET OF ORIGIN  

AND ORGANIC FOOD PRODUCTS16 
 

Summary 
 

Authenticity is a multidimensional construct. The perceived authenticity of a product is 
strongly related to its origin, which is expressed by the factors of time (history), place (area), 
socialization (local community) and naturalness (raw materials). This paper presents selected 
theoretical concepts concerning the significance of authenticity in marketing as well as our own 
empirical results. On the basis of a nationwide research study of young and educated Polish con-
sumers, it was found that the perceived authenticity of origin products was associated with such 
factors as consumer knowledge, labeling and the location of the point of sale in the area of origin 
of the product, whereas for organic products, high importance was observed regarding the distri-
bution channel and the European quality sign apart from labeling and consumer knowledge. 

Keywords: perceived authenticity, food marketing, origin products, organic products, consumer 
behavior 

Translated by Paweł Bryła 

                                                 
16 The paper is prepared in the framework of Research Project MNiSW Iuventus Plus no. IP 
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ZWIĄZEK KRAJU POCHODZENIA MARKI  
Z WYBRANYMI ASPEKTAMI JEJ POSTRZEGANIA 

 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania związku między domniemanym 
przez konsumenta (nie zawsze faktycznym) krajem pochodzenia marki a jej oceną, prowadzoną 
przy wykorzystaniu zbioru uniwersalnych, wspólnych dla róŜnych produktów kryteriów. Badania 
uwzględniały m.in. prestiŜ związany z marką, jej jakość, funkcjonalność czy teŜ walory estetycz-
ne. Analiza wyników umoŜliwiła w pierwszej kolejności wskazanie państw negatywnie i pozy-
tywnie wpływających na wizerunek wiązanych z nimi marek, w drugiej natomiast – wyznaczenie 
wyznaczenie stereotypowych ocen przypisywanych kaŜdemu z nich. 

Słowa kluczowe: marka, wizerunek, postrzeganie, kraj pochodzenia 

Wprowadzenie  

Wizerunek marki, przedsiębiorstwa czy produktu moŜna najogólniej zdefi-
niować jako wyobraŜenie o nich jednej lub wielu publiczności2. Sam natomiast 
wizerunek marki wyjaśniany bywa zwykle w literaturze jako sposób postrzega-
nia marki przez odbiorców3 albo jako obraz toŜsamości marki w świadomości 
konsumenta4. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe wspomniany wizerunek jest z jed-
nej strony konsekwencją odbioru komunikowanej konsumentom przez przed-
siębiorstwo toŜsamości marki, z drugiej zaś moŜe być pochodną wielu innych, 

                                                 
1 m.gasior@pollub.pl 
2 K. Wójcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009, 

s. 41. 
3 D. Aaker, Building strong brands, The Free Press, New York 1996, s. 71. 
4 J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 2001, s. 39. 
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nie zawsze zaleŜnych od właściciela marki czynników. Wśród nich moŜna wy-
róŜnić m.in.5 wizerunek samego właściciela marki oraz branŜy, do której naleŜy 
marka; politykę cenową firmy; przyjętą mieszankę marketingu mix; miejsce 
pochodzenia marki i produktu oraz prowadzone działania z obszaru komunika-
cji, działania konkurencji i innych konsumentów, wyraŜone wizerunkiem6 rów-
noległym zakres przeszłych doświadczeń nie do końca powiązanych z ocenia-
nym obiektem, ale pozostający z nim w wielowymiarowych relacjach. 

Miejsce pochodzenia marki i produktu jest niezwykle interesujące zarówno 
z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Dzieje się to za sprawą 
szeroko dyskutowanego w literaturze efektu kraju pochodzenia (COO, Country 
of Origin)7. MoŜe być on określony jako wpływ wywierany przez postrzegany 
wizerunek kraju na ocenę pochodzących z niego produktów, bądź teŜ jako ze-
staw skojarzeń wywoływanych przez jego nazwę, wyraŜający się przeniesie-
niem wspomnianego wizerunku kraju na wizerunki wywodzących się z niego 
marek. Efekt ten, mimo pewnej krytyki8, nadal znajduje potwierdzenie w pro-
wadzonych badaniach9, zarówno na poziomie wizerunku kraju (CI), jak i wize-
runku kategorii produktów z nim kojarzonych (PCATI). 

Warto zatem postawić pytanie, w jaki sposób polscy konsumenci postrzega-
ją i oceniają róŜne kraje pochodzenia marek i produktów – ale takŜe, czy są 
w ogóle świadomi faktu, Ŝe prawdziwy kraj pochodzenia marki jest czasem 
inny, niŜ mogłoby się wydawać. To ostatnie nabiera szczególnego znaczenia, 
jeśli zwaŜyć obecną, takŜe na polskim rynku, praktykę sugerowania innego niŜ 
w rzeczywistości kraju pochodzenia czy teŜ produkcji, np. przez samo brzmie-
nie nazwy marki (obcojęzyczne bądź budzące skojarzenia z innymi krajami 
wyrazy, imiona, nazwiska), przez projekt opakowania, oznaczenia, narodowe 
symbole jakości, język opisu produktu czy chociaŜby koncepcję prowadzonej 

                                                 
5 K. Janiszewska, H. Szulce, Zarządzanie marką, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, 

s. 29. 
6 Szerzej W. Budzyński, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltext, 

Warszawa 2011. 
7 Np. J. Bloemer, K. Brijs, H. Kasper, The CoO-ELM model: a theoretical framework for the 

cognitive processes underlying country of origin-effects, „European Journal of Marketing” 2009, 
Vol. 43, s. 62. 

8 Np. J.P. Liefeld, Consumer knowledge and use of country-of-origin information at the point 
of purchase, „Journal of Consumer Behaviour’ 2004, Vol. 4, No. 2, s. 85. 

9 A. Diamantopoulos, B. Schlegelmilch, D. Palihawadana, The relationship between country-
of-origin image and brand image as drivers of purchase intentions: A test of alternative perspec-
tives, „International Marketing Review” 2011, Vol. 28, s. 508. 
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komunikacji marketingowej10, właśnie w celu skorzystania z potencjalnie pozy-
tywnego wpływu efektu COO. 

ZałoŜenia badawcze 

Badanie związku domniemanego przez konsumenta kraju pochodzenia 
marki z postrzeganiem cech sprzedawanego pod tą marką produktu przeprowa-
dzono w okresie od marca do czerwca 2013 roku. Jako instrument badawczy 
wykorzystany został kwestionariusz ankiety obejmujący 293 zmienne, wyraŜa-
jące m.in. samo zainteresowanie respondenta krajem pochodzenia nabywanego 
produktu, znajomość pochodzenia przykładowych, popularnych na polskim 
rynku marek, oceny wybranych kategorii produktów w zaleŜności od kraju ich 
pochodzenia, a takŜe ogólną ocenę marek wywodzących się z róŜnych państw.  

Wspomniana ogólna ocena marek, będąca w centrum zainteresowania pro-
wadzonych rozwaŜań, przeprowadzona została przy wykorzystaniu pytania 
o charakterze pięciostopniowej skali semantycznej. W jego obrębie respondenci 
poproszeni zostali o ocenę ze swojego punktu widzenia marek wywodzących 
się z dwunastu państw pod względem: estetyki, funkcjonalności, bezpieczeń-
stwa uŜytkowania, ogólnie rozumianej jakości, niezawodności, nowoczesności, 
ceny, komfortu uŜytkowania, ekologiczności i wpływu na środowisko, wpływu 
na zdrowie konsumenta, zgodności z trendami mody, elegancji oraz przypisy-
wanego marce prestiŜu. 

W badaniu udział wzięło 345 respondentów, dobranych w sposób kwotowy, 
w sposób umoŜliwiający zachowanie w próbie struktury populacji pod wzglę-
dem kryterium płci oraz przedziału wiekowego. Badanie poprzedzono pilota-
Ŝem. 

Świadomość kraju pochodzenia marki według badanych 

Przeprowadzone dotychczas badania11 dość jednoznacznie wskazują na fakt 
posiadania przez konsumentów zwykle niepełnej – bądź nawet mylnej informa-
cji o kraju pochodzenia nabywanego produktu. Obserwacje te znalazły takŜe 
potwierdzenie w pozyskanym materiale empirycznym. 

                                                 
10 Szerzej: A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, 

Warszawa 2004. 
11 Np. T. Sikora, Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynaro-

dowym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Gospodarki Światowej nr 23, 
Warszawa 2008, s. 173–194; G. Balabanis, A. Diamantopoulos, Brand origin identification by 
consumers: a classification perspective, „Journal of International Marketing” 2008, Vol. 16, 
No. 1, s. 39. 
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Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy wydaje się w duŜej mierze ograniczona 
skłonność kupujących do weryfikacji pochodzenia nabywanych towarów 
(rys. 1). Na pytanie dotyczące sprawdzania faktycznego miejsca produkcji 
twierdząco odpowiedziało zaledwie 17,8% badanych, kolejne 26,7% zadekla-
rowało zaś, Ŝe czyni to okazjonalnie (raczej tak), podczas gdy 42,9% oraz 
12,7% uczestników badania wskazało odpowiednio, iŜ tego raczej nie robi lub 
nie robi. Co interesujące, odsetki kolejnych moŜliwych odpowiedzi były nie-
malŜe identyczne zarówno wśród męŜczyzn, jak i wśród kobiet.  

 
Rys. 1. Skłonność respondentów do sprawdzania kraju pochodzenia produktu 

Źródło: badania własne. 

SpostrzeŜenie to stoi w pewnej sprzeczności z odpowiedziami responden-
tów na pytanie dotyczące świadomości tego, Ŝe rzeczywisty kraj pochodzenia 
produktu moŜe być inny niŜ kraj sugerowany przez producenta (rys. 2). 

 
Rys. 2. Świadomość moŜliwej rozbieŜności między sugerowanym a rzeczywistym krajem pocho-
dzenia produktu 

Źródło: badania własne. 
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Spośród wszystkich przebadanych respondentów aŜ 39% zadeklarowało, Ŝe 
posiada, zaś kolejne 41,4%, Ŝe raczej posiada świadomość istnienia takiej róŜ-
nicy, podczas gdy odpowiednio 11,9% oraz 7,4% świadomości tej raczej nie 
[posiadało bądź nie posiadało. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe odpowiedzi twier-
dzące były częstsze w przypadku męŜczyzn (87,5%) niŜ wśród kobiet (75,2%). 

Warto takŜe podkreślić, Ŝe omówiona skłonność do weryfikacji kraju po-
chodzenia produktu wydaje się nie pozostawać w większym związku ze świa-
domością róŜnic między sugerowanym konsumentowi i rzeczywistym miejscem 
produkcji. Współczynnik korelacji (z uwagi na skale porządkowe – rang Spe-
armana12)) obliczony dla tych zmiennych wyniósł zaledwie 0,284. 

Prawidłowości te potwierdzone zostały w pytaniu dotyczącym znajomości 
kraju pochodzenia dwudziestu duŜych, funkcjonujących na polskim rynku ma-
rek (rys. 3). W jego obrębie respondenci poproszeni zostali o wskazanie, z któ-
rego spośród dwunastu wymienionych krajów pochodzi dana marka. 

 
Rys. 3. Znajomość kraju pochodzenia wybranych marek 

Źródło: badania własne. 

Jak moŜna zauwaŜyć, zaledwie w przypadku dwóch spośród nich (Merce-
des, Toshiba) znaczna część badanych była w stanie poprawnie wskazać kraj 

                                                 
12 A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 742. 
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pochodzenia. Dla kolejnych czterech (Nordea, Lukoil, Gucci, Nike) odsetek ten 
oscylował w przedziale między 55 a 45%, w pozostałych zaś nie przekraczał 
45%, spadał zaś nawet poniŜej poziomu 10% dla takich marek, jak Electrolux, 
Ecco, Budweiser, Orsay oraz Nestlé. Biorąc pod uwagę wszystkie badane mar-
ki, średni odsetek poprawnych wskazań wyniósł 32,8%. 

W grupie osób nie znających kraju pochodzenia zwykle nieznacznie więcej 
respondentów deklarowało wprost swój brak wiedzy, nieco mniejsza grupa 
wskazywała kraj pochodzenia błędnie. 

Wpływ domniemanego kraju pochodzenia na wizerunek marki 

Biorąc pod uwagę niepełną świadomość konsumentów odnośnie do miejsca 
pochodzenia marki oraz fakt, Ŝe producenci, zwłaszcza krajowi, dość często 
starają się tak komunikować markę, aby sprawiała ona wraŜenie „zagranicznej”, 
warto poddać ewaluacji cechy, jakie przypisywane są poszczególnym moŜli-
wym krajom jej pochodzenia. 

Pierwszy z prezentowanych diagramów13 (rys 4.) przedstawia profile ocen 
marek amerykańskich, angielskich, japońskich oraz polskich.  

Marki amerykańskie zostały tutaj ocenione jako marki o przeciętnej estety-
ce (2,84), neutralnym oddziaływaniu na środowisko (2,90) oraz o umiarkowanie 
negatywnym wpływie na zdrowie (2,46). Nieznacznie wyŜej niŜ przeciętnie 
ocenione zostały takie ich cechy, jak funkcjonalność (3,40), bezpieczeństwo 
(3,40) oraz elegancja (3,36). Zdecydowanie silną stroną okazała się postrzegana 
nowoczesność tych marek (3,83). NaleŜy podkreślić natomiast fakt, Ŝe respon-
denci nie traktują juŜ produktów amerykańskich jako prestiŜowych (3,50). 

Nieco lepiej w większości analizowanych wymiarów postrzegane są marki 
angielskie, oceniane jako prestiŜowe (4,09), cechujące się wysoką jakością 
(3,99), eleganckie (3,76), chociaŜ równocześnie dość drogie (3,85). Słabą stroną 
marek kojarzących się z tym krajem jest ich niewielka nowoczesność (3,06) 
oraz, w pewnym zakresie, wpływ na zdrowie (2,94). 

Niekwestionowanym liderem tej grupy są marki kojarzone z Japonią. Zosta-
ły one w większości wymiarów ocenione przez respondentów wyraźnie lepiej 
niŜ marki z pozostałych państw. W szczególności badani docenili ich nowocze-
sność (4,10), jakość (4,07), niezawodność (3,89) oraz bezpieczeństwo (3,87). 
Niemniej jednak wskazano takŜe na przeciętną estetykę (2,96) oraz elegancję 
(3,10), a takŜe neutralność wobec trendów w modzie (3,10). 

                                                 
13 Zostało pominięte tabelaryczne zestawienie wyników, z uwagi na obszerność. 
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Rys. 4. Postrzeganie wybranych wymiarów produktów amerykańskich, angielskich, japońskich 
oraz polskich 

Źródło: badania własne. 

Na tym tle marki wywodzące z Polski bądź z nią wiązane oceniane były 
dość przeciętnie, chociaŜ naleŜy zaznaczyć, Ŝe nie moŜna tutaj mówić o wize-
runku w jakimś stopniu negatywnym. NajwyŜsze oceny średnie uzyskane zosta-
ły dla wpływu na zdrowie (zdecydowanie pozytywny i, co interesujące, lepszy 
niŜ w przypadku pozostałych państw – 3,61), bezpieczeństwa (3,55) oraz jako-
ści (3,49). Krytycznie oceniono natomiast ich prestiŜ (2,93), nowoczesność 
(3,08) oraz elegancję (3,08). Marki te postrzegane są takŜe jako względnie dro-
gie (3,61). 

Rozpatrując kolejną grupę państw – Francję oraz Włochy (rys. 5, oceny ma-
rek polskich dodane dla porównania) naleŜy w pierwszej kolejności zwrócić 
uwagę na niezmiernie pozytywne w obu przypadkach oceny wszystkich aspek-
tów produktu, które wiąŜą się z jego wyglądem zewnętrznym. Estetyka uzyska-
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ła tutaj oceny średnie – odpowiednio 4,09 dla marek francuskich oraz 4,28 dla 
marek włoskich, zgodność z trendami mody – 4,25 oraz 4,15, zaś elegancja – 
4,14 oraz 4,13. NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe marki wywodzące się bądź wią-
zane z Francją postrzegane są nieco lepiej niŜ włoskie – są bardziej prestiŜowe 
(ocena średnia dla Francji 4,18 wobec 3,77 dla Włoch), bardziej nowoczesne 
(3,83 i 3,49) oraz bardziej komfortowe (3,81 i 3,56), równocześnie jednak 
i droŜsze (3,81 i 3,57). 

 
Rys. 5. Postrzeganie wybranych wymiarów produktów francuskich, włoskich oraz polskich 

Źródło: badania własne. 

Kolejna grupa analizowanych państw uwzględniała marki kojarzone ze 
Szwajcarią, Niemcami oraz Szwecją (rys. 6). Te wywodzące się z pierwszego 
rozpatrywanego kraju ocenione zostały jako niezwykle prestiŜowe (4,04), nie-
zawodne (4,27), wysokiej jakości (4,14), funkcjonalne (4,08) oraz bezpieczne 
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(4,02). Respondenci wskazali natomiast, Ŝe są one dość przeciętne z punktu 
widzenia mody (3,32) oraz elegancji (3,36), a takŜe dość drogie (4,26). 

Niezwykle zbliŜony profil ocen zaobserwować moŜna w przypadku marek 
niemieckich. Tutaj takŜe badani podkreślali ich jakość (4,40), prestiŜ (4,00), 
niezawodność (4,10) i bezpieczeństwo (4,03), bardziej krytycznie wypowiadali 
się jednak o estetyce (3,16), funkcjonalności (3,38) oraz, naturalnie, o koszcie 
(4,32). 

 

Rys. 6. Postrzeganie wybranych wymiarów produktów szwajcarskich, szwedzkich, niemieckich  
i polskich 

Źródło: badania własne. 
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Ostatnia grupa państw uwzględniała Czechy, Rosję oraz Ukrainę (rys. 7). 
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wyraźnie niŜsze od tych z innych państw, znacząco takŜe niŜsze niŜ marki po-
chodzące z Polski. 

Marki rosyjskie oraz ukraińskie są, z punktu widzenia ocen średnich, nie-
zwykle do siebie podobne, co wskazuje być moŜe na fakt, Ŝe respondenci nie do 
końca rozróŜniają produkty z obu państw. Oceny te zwykle lokowały się 
w przedziale między 2,00 a 2,50, największe róŜnice moŜna zaobserwować 
w ocenie bezpieczeństwa (rosyjskie – 2,38, ukraińskie – 2,26), komfortu (2,34 
i 2,08) oraz wpływu na zdrowie, w przypadku którego marki ukraińskie ocenio-
ne zostały lepiej (odpowiednio 2,17 i 2,39). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe marki rosyj-
skie ocenione zostały jako bardziej prestiŜowe (2,28) niŜ marki ukraińskie 
(1,97).  

 
Rys. 7. Postrzeganie wybranych wymiarów produktów czeskich, rosyjskich, ukraińskich i polskich 

Źródło: badania własne. 

Marki wywodzące się z Czech bądź z nimi wiązane ulokowały się, biorąc 
pod uwagę kryterium ocen średnich, między markami ukraińskimi i rosyjskimi 
– a polskimi. Do ich silnych stron zaliczyć moŜna bezpieczeństwo (3,20), brak 
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negatywnego wpływu na zdrowie (3,13), nowoczesność (3,00) oraz niski koszt 
(2,49). Do negatywnych – niewielki prestiŜ (2,47) oraz estetykę (2,66).  

Analizę postrzegania marek wywodzących się lub wiązanych z róŜnymi 
krajami warto uzupełnić o wskazanie cech, które w największym stopniu mogą 
decydować o kształtowaniu się stereotypów, ale takŜe o wskazanie państw, 
z którymi wiązane marki postrzegane są w największym stopniu stereotypowo.  

Pomocna moŜe tutaj okazać się analiza średniego odchylenia standardowe-
go obliczonego dla ocen kolejnych wymiarów (wskazanie odnośnie do których 
wymiarów respondenci są ogólnie najbardziej zgodni, oceniając róŜne kraje) 
oraz kolejnych państw. 

Biorąc pod uwagę badane obszary ocen, najniŜszą średnią odchyleń stan-
dardowych uzyskano dla niezawodności, komfortu oraz wpływu na zdrowie 
(we wszystkich przypadkach 0,97), a takŜe dla jakości oraz ekologiczności 
(0,99). Rozpatrując natomiast kolejne analizowane państwa, najniŜsze średnie 
odchylenie standardowe uzyskano dla Włoch (0,92), Czech (0,94) oraz Szwecji 
(0,97), co wskazuje na fakt, Ŝe marki wiązane z tymi krajami postrzegane są 
przez respondentów najbardziej spójnie. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane wyniki badań dosyć wyraźnie wskazują na istnienie 
związku między krajem pochodzenia marki a wybranymi aspektami jej postrze-
gania przez potencjalnych konsumentów. Świadczy o tym fakt, Ŝe dla kaŜdego 
kraju moŜna wyznaczyć unikatowy profil cech przypisywanych markom i pro-
duktom wywodzącym się właśnie z danego państwa – faktycznie bądź przy-
najmniej w opinii nabywającego.  

Co istotne, nie naleŜy mówić tutaj (jak często zdarza się w literaturze) o po-
jedynczych skojarzeniach czy wartościach przypisywanych konkretnym miej-
scom pochodzenia. Kolejne państwa (a zapewne takŜe i miasta, czy teŜ regiony) 
opisywane mogą być szerokim zestawem zmiennych, stąd konieczność anali-
zowania ich w sposób wielowymiarowy, z uwzględnieniem obszarów podo-
bieństw oraz róŜnic, słabych i silnych stron.  

Drugą waŜną obserwacją płynącą z przeprowadzonych badań jest względ-
nie pozytywny wizerunek marek wywodzących się z Polski (średnie ocen  
w przedziale od 2,92 do 3,61). Naturalnie, moŜna wskazać obszary, w których 
ocena lidera jest znacząco wyŜsza, jak np. prestiŜ (marki francuskie – 4,18, 
polskie – 2,93) czy niezawodność (szwajcarskie – 4,28, polskie – 3,13). Istnieją 
jednak takie wymiary, w których marki wywodzące się z Polski są oceniane 
niemal tak dobrze jak ich zagraniczni konkurenci. Do wymiarów tych zaliczyć 
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moŜna w szczególności brak negatywnego i pozytywny wpływ na zdrowie (li-
der, marki francuskie – 3,69, polskie – 3,60), komfort uŜytkowania (polskie – 
3,43; lider, analogicznie, marki francuskie – 3,81) czy ekologiczność produktów 
i produkcji (lider, marki niemieckie – 3,66, polskie – 3,22). 
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THE RELATION OF BRAND’S COUNTRY OF ORIGIN  

WITH SELECTED ASPECTS OF BRAND’S PERCEPTION 
 

Summary 
 

The purpose of the paper is to present the results of the research on the relation between sup-
posed by the consumer (not always consistent with the actual state) country of brand’s origin and 
brand’s perception. The brand perception is expressed by a set of universal criteria, which are 
common for various products. The research included, among others, brand prestige, brand quality, 
functionality and aesthetics. The research analysis made it possible to indicate countries which 
have a negative or positive impact on the image of the brands. The research analysis allowed also 
assignation of stereotypical perception of particular countries. 

Keywords: brand, image, perception, country of origin 
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Streszczenie 

Od kilku lat zauwaŜa się oŜywienie zainteresowania producentów oraz władz regionalnych, 
jak i samych konsumentów produktami tradycyjnymi. Coraz więcej osób postrzega je jako atrak-
cyjne i uświadamia sobie, Ŝe warte są ochrony i promocji. Produkty te stanowią swoistą wizytów-
kę, a nawet markę regionu. Przyczyniają się do tego, Ŝe region, z którego pochodzą, jest po-
wszechnie rozpoznawany. Aby były zauwaŜone, naleŜy podjąć odpowiednie działania promocyj-
ne, mające na celu zapoznanie z nimi odbiorców, podkreślenie ich wyjątkowości, a równocześnie 
– zachęcenie do zakupu. Jedną z istotnych form promocji są jarmarki. Dlatego w artykule poru-
szono problematykę wykorzystania jarmarków do promowania produktów tradycyjnych, głównie 
Ŝywnościowych. Jarmarki stanowią styk popytu z podaŜą, skutecznie umoŜliwiają dotarcie do 
nabywców oraz dostawców. Współczesne jarmarki mają zasięg lokalny lub stają się rodzajem 
festynu zakrojonego na szerszą skalę. Artykuł ma charakter przeglądowy, stanowi – w zamierze-
niu autorki – inspirację do dyskusji nad przedstawioną problematyką. Egzemplifikacji dokonano 
na postawie wybranych jarmarków, podkreślając ich znaczenie dla promocji produktów tradycyj-
nych. Główną metodą badawczą jest analiza dokumentacyjna oraz studia przypadków. 

Słowa kluczowe: jarmarki, promocja, produkt tradycyjny, ochrona 

Wprowadzenie 

Rynek produktów tradycyjnych w Polsce dopiero się rozwija. Istnieje juŜ 
konsument wysoko ceniący takie produkty, jak równieŜ oferujący je producent. 
Na wszelkich jarmarkach, kiermaszach, festiwalach, targach czy innych even-
tach pojawia się wiele produktów uznawanych za tradycyjne. Jednak brakuje 
szeregu uregulowań, budowana jest dopiero świadomość nabywców, stosunko-
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wo niewielki wytwórca jest nadal zdezorientowany, występują takŜe problemy 
ze zorganizowaną dystrybucją. Pojedyncze sklepy na własną rękę szukają kon-
taktów z wytwórcami i same organizują dostawy. Właściwe określenie handlo-
wej jakości powszechnie znanych tradycyjnych produktów, a takŜe ochrona 
sposobu wytwarzania mogą przynieść uznanie i stanowić źródło dodatkowego 
dochodu. Ma to wpływ na większą atrakcyjność danego regionu, buduje teŜ 
jego unikatowy wizerunek. Produkty tradycyjne są szansą dla rozwoju przede 
wszystkich obszarów wiejskich i małych producentów, czyli takich, którzy są 
związani z miejscem wytwarzania danego produktu czy miejscem pochodzenia 
surowca lub technologii. NaleŜy jednak podejmować działania promocyjne. 
Promowanie produktów wysokiej jakości, świadczących o tradycji danego re-
gionu to takŜe jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Przydatną formą promocji 
są jarmarki, które stanowią przedmiot niniejszych rozwaŜań. 

Celem artykułu jest zatem podkreślenie rosnącej roli jarmarków jako sku-
tecznego sposobu dotarcia do nabywców i dobrego styku popytu z podaŜą, jak 
równieŜ zwiększenia moŜliwości znalezienia dostawców, pośredników czy po-
rozumień wytwórców. Odpowiednia promocja produktów tradycyjnych przy-
czynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej danego regionu, a ich wytwa-
rzanie staje się znaczącym źródłem dochodu dla jego mieszkańców. Produkty te 
są szansą dla małych społeczności i atrakcją dla konsumentów, stając się nawet 
elementem ich stylu Ŝycia. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad przedstawioną 
problematyką. Egzemplifikacji dokonano na postawie analizy przypadków wy-
branych jarmarków, podkreślając ich rolę dla promocji produktów tradycyj-
nych. W pracy wykorzystano analizę dokumentacyjną oraz studia przypadków. 

Produkty tradycyjne – istota i ochrona 

Unia Europejska kładzie nacisk na promocję oraz ochronę oryginalnych 
produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych. Przyjmuje się, Ŝe produktem 
regionalnym są produkty, środki Ŝywnościowe, których wytwarzanie ograni-
czone jest do określonego obszaru. Za produkt lokalny moŜna przyjąć usługę 
lub wyrób, z którym utoŜsamiają się mieszkańcy regionu, produkowany w spo-
sób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. 
Natomiast za produkt tradycyjny uwaŜa się taki, który został wytworzony 
w dowolnym miejscu, ale w sposób przyjęty od wieków i ugruntowany w czasie 
(co najmniej 25 lat). Jego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają 
ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiących element dziedzic-
twa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany, i będących składnikiem 
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toŜsamości społeczności lokalnej. Wspomniane produkty mogą być umieszczo-
ne na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Jej głównym celem jest promocja i rozpowszechnienie infor-
macji o danych produktach. WaŜna jest tradycja ich wytwarzania oraz szcze-
gólna i niepowtarzalna jakość związana z historycznie ugruntowanymi przepi-
sami, metodami produkcji i sposobami przetwarzania czy dojrzewania. Produkt 
taki jest czymś, co mieszkańcy danego terenu uwaŜają za tradycyjne i pospolite, 
a osoby z zewnątrz za specyficzne i niepowtarzalne. Najczęściej z takimi pro-
duktami, przyjaznymi dla środowiska naturalnego i wykorzystującymi miej-
scowe zasoby, identyfikują się lokalne społeczności, tworząc swoją wyjątko-
wość. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie kaŜdy produkt tradycyjny jest produktem re-
gionalnym – i Ŝe nie wszystkie takie produkty noszą geograficzne nazwy2.  

Podejście UE wynika m.in. z polityki jakości Ŝywności i ochrony konsu-
menta, a takŜe ze stworzenia producentom i przetwórcom szans na jednolitym 
rynku. Produkty, o których mowa, są traktowane jako dobro wyjątkowe, dzie-
dzictwo kulturowe danego obszaru. Najczęściej są nimi artykuły rol-
no-spoŜywcze, ale takŜe wyroby materialne (np. obrusy), albo inne wytwory 
ludzkiej działalności, jak np. budowle połączone ze specyficzną usługą. W eu-
ropejskim systemie jakościowym zostały rozróŜnione dwie kategorie produk-
tów, tj. produkty tradycyjne i produkty regionalne znanego pochodzenia. Za-
gadnienia związane z ich ochroną określone są w prawie Unii Europejskiej 
przede wszystkim w3: 

– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
z 21 listopada 2012 roku w sprawie systemów jakości produktów rol-
nych i środków spoŜywczych, 

– rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 664/2014 z 18 grudnia 
2013 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unij-
nych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych ozna-
czeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz 
w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i su-

                                                 
2 A. Szymecka, Włoski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, w: O produk-

tach tradycyjnych i regionalnych. MoŜliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, 
Warszawa 2005, s. 125. 

3 Przepisy UE – produkty regionalne i tradycyjne, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-
zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/ 
(23.03.2014). 
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rowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatk
wych przepisów przej

– rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 668/2014 z 13 czerwca 
2014 roku ustanawiaj
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów 
jakości produktów rolnych i 
z 19.06.2014, s. 36).

Produkty regionalne i tradycyjne,
i spełnieniu odpowiednich wymogów
mania ich jakości kraje u
pomocą których starają
spośród innych wyrobów wytwarzanych na masow
gwarancję jakości. Przedmiotem ochrony s
Nazwa Pochodzenia –
nione Oznaczenie Geograficzne
cators) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalno
Speciality Guaranted)
na rysunku 1. 

Rys. 1. Logotypy oznaczeń

Źródło: PDO, PGI, TSG logos for download (© European Union)
quality/schemes/logos/index_en.h
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niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi.
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ki, mający nazwę adekwatną do regionu jego pochodzenia – Miele di Corsica. 
W Polsce takim produktem jest np. bryndza podhalańska, czyli miękki ser pod-
puszczkowy z mleka owczego, o intensywnym słonawym smaku i białym kolo-
rze, konsystencji przypominającej pastę, który jest wyrabiany na Podhalu. Za-
stosowane oznaczenie jest zatem gwarancją, Ŝe produkt ten został wytworzony 
na bazie surowca pochodzącego wyłącznie z danego regionu, tam teŜ przebiegał 
jego proces produkcyjny, nastąpiło jego przetworzenie, a wszystko to – przy 
aktywnym udziale ludzi zamieszkujących obszar pochodzenia. 

W przypadku zaś ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficzne) wystarczy, 
Ŝe produkt jest produkowany, przygotowany albo tylko przetwarzany w danym 
regionie, czyli chociaŜ jeden z etapów powstawania produktu musi przebiegać 
na obszarze, do którego odnosi się jego nazwa. Przykładowo, surowce słuŜące 
do wytworzenia produktu mogą pochodzić z innego regionu niŜ jego miejsce 
macierzyste. O znak ChOG mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do 
spoŜycia przez ludzi (płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołów-
stwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi pro-
duktami) lub środki spoŜywcze (m.in. piwo, chleb, wyroby cukiernicze, maka-
rony, bawełna). Przykładem wyrobu oznaczonego Chronionym Oznaczeniem 
Geograficznym jest Tiroler Bergkäse – górski ser z Tyrolu, produkowany 
w kształcie koła, z reguły w porcjach dwunastokilogramowych. Mleko wyko-
rzystywane do jego wytwarzania pochodzi z północnej lub wschodniej części 
Tyrolu. Produkcja odbywa się wyłącznie ze sprawdzonych, zaufanych surow-
ców przy zastosowaniu ekologicznych metod4. Do polskich produktów ozna-
czonych ChOG moŜna zaliczyć m.in. jabłka grójeckie, miód drahimski, rogala 
świętomarcińskiego, andruty kaliskie, fasolę korczyńską, truskawkę kaszubską. 

Ostatnie z oznaczeń, czyli Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, nie od-
nosi się do pochodzenia produktu, ale daje ochronę ze względu na szczególny 
skład, recepturę, tradycyjną kompozycję produktu lub teŜ tradycyjny sposób 
jego wytwarzania. Stanowi o specyficznym charakterze produktów, jest gwa-
rancją związku z tradycją; zaświadczeniem, Ŝe produkt ma cechy adekwatne do 
swojego dziedzictwa, odróŜniające go od innych. Produkt z oznaczeniem GTS 
musi być wytwarzany według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na poko-
lenie receptury lub tradycyjnymi metodami. Składniki lub metoda produkcji 
muszą być tradycyjne (np. staropolskie miody pitne: półtorak, dwójniak, trój-
niak i czwórniak). Produkty tradycyjne mają silny związek z tradycją określo-

                                                 
4 Traditionelle Lebensmittel in Österreich, http://www.traditionelle-lebensmittel.at/article/ 

articleview/70647/1/26084 (12.02.2014). 
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nego regionu, a ich cechy są dowodem na istnienie tej zaleŜności. Specyfika 
produktu tradycyjnego jest uwarunkowana tradycją miejsca, z którego się wy-
wodzi. Produkty oznaczone GTS moŜna wytwarzać na terenie danego kraju, 
pod warunkiem spełniania warunków specyfikacji. Produkt o Gwarantowanej 
Tradycyjnej Specjalności posiada tradycyjny specyficzny charakter, np. piwo 
belgijskie Lambic (droŜdŜe Lambicus). O takie oznaczenie mogą ubiegać się 
produkty rolne przeznaczone do spoŜycia przez ludzi (płody ziemi, produkty 
pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, 
będące w związku z tymi produktami) lub środki spoŜywcze (m.in. piwo, napo-
je z ekstraktów roślinnych, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, makarony), 
a takŜe gotowe dania5. W Polsce produktami noszącymi wspomniane oznacze-
nie są m.in. olej rydzowy, pierekaczewnik, kabanosy, kiełbasa myśliwska. 
W Europie zaś znana jest chociaŜby hiszpańska szynka Jamón serrano – suro-
wa, długo dojrzewająca, podsuszona tradycyjnymi metodami w specyficznym 
klimacie Katalonii, Kastylii i Estremadury. Wytwarzana z całych udźców wie-
przowych z kością lub z łopatki, dzięki procesowi suszenia w odpowiednich 
warunkach zyskuje specjalny smak, kruchość i aromat.  

Na obszarze Polski najwięcej produktów tradycyjnych zarejestrowano 
w województwach podkarpackim, pomorskim, śląskim i lubelskim (tab. 1).  

Tabela 1 

Liczba zarejestrowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
produktów tradycyjnych według województw 

Lp. Województwo Liczba Lp. Województwo Liczba 
1. podkarpackie 165 9. świętokrzyskie 70 
2. pomorskie 155 10. opolskie 60 
3. śląskie 137 11. kujawsko-pomorskie 54 
4. lubelskie 127 12. podlaskie 50 
5. małopolskie 116 13. dolnośląskie 44 
6. wielkopolskie 90 14. lubuskie 32 
7. łódzkie 75 15. zachodniopomorskie 28 
8. mazowieckie 73 16. warmińsko-mazurskie 25 

Źródło: opracowano na podstawie Lista produktów tradycyjnych według województw, 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produ 
ktow-tradycyjnych/ (4.06.2014). 

MoŜna zauwaŜyć zdecydowaną róŜnicę między województwem zajmują-
cym pierwsze i ostatnie miejsce. Wpływ ma na to wiele czynników, m.in. spe-
cyfika danego obszaru czy aktywność zaangaŜowanych stron. Na podstawie 

                                                 
5 Europejski system oznaczeń, http://www.trzyznakismaku.pl/oznaczenia (4.04.2014). 
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danych MRiRW naleŜy podkreślić, Ŝe Polska specjalizuje się w wyrobach go-
towych (np. czarne gołąbki kruŜewickie, Ŝur kujawski, groch z kapustą), a takŜe 
w wyrobach mięsnych (np. marynowana słonina, wędzone kiełbasy jordanow-
skie) oraz piekarniczych (np. begle, kajmak, racuchy).  

Ochrona produktów tradycyjnych przed nieuczciwym przywłaszczeniem 
nazwy lub fałszowaniem ma pomóc w dywersyfikacji podaŜy artykułów rol-
no-spoŜywczych oraz lepiej informować konsumentów o walorach kupowanych 
przez nich wyrobów. Postrzegana autentyczność produktu jest silnie związana 
z jego pochodzeniem, które wyraŜa się przez czynniki czasu (historia), miejsca 
(obszar), socjalizacji (społeczność lokalna) i naturalności (surowce)6. Odwoły-
wanie się do tradycji odpowiada potrzebie posiadania punktów odniesienia, 
zaufania i stabilizacji. Produkty tradycyjne często dostarczane są przez bezpo-
średnie kanały dystrybucji, czyli od producenta do konsumenta, co wynika 
z niewielkiej skali produkcji oraz ze specyfiki samych produktów, które często 
są nieprzetworzone, a stąd wymagają specyficznych warunków przechowywa-
nia i sprzedaŜy7. Mogą być one atrakcyjne dla klientów – jeśli tylko wiedzą o ich 
istnieniu i są przekonani do zakupu. Jedną z form promocji stanowią jarmarki. 

Jarmarki jako forma promocji  

Aby konsument nabył produkt tradycyjny, potrzebuje informacji nie tylko 
o jego wyjątkowości, ale i miejscu zakupu. Często jedyną moŜliwość nabycia 
stanowi bezpośredni kontakt z producentem. Jarmarki jako forma handlu po-
wstały i rozwinęły się juŜ w średniowieczu. Były one organizowane w określo-
nych miastach, miejscu i czasie, na ogół raz w roku (stąd niemiecka nazwa Jah-
rmarkt) i związane z przywilejami papieskimi oraz biskupimi. Jarmarki organi-
zowano corocznie w stałych terminach, najczęściej przy okazji święta kościel-
nego, i trwały od 1–2 dni do 2 tygodni. W Polsce jarmarki upowszechniły się 
w XIII wieku w Gdańsku i we Wrocławiu. W czasach PRL jarmarki przyciąga-
ły całe rzesze ludzi, przede wszystkich rolników sprzedających swoje płody 
rolne oraz rzemieślników zaopatrujących miejscową ludność w wyroby prze-
mysłowe. Współcześnie mają one najczęściej miejscowy zasięg, choć mogą 
takŜe stanowić rodzaj festynu, np. Jarmark św. Dominika w Gdańsku, Jarmark 
Jagielloński w Lublinie. 

                                                 
6 V. Cova, B. Cova, Les particules expérientielles de la quête d’authenticité du consommateur, 

„Décisions Marketing” 2002, n° 28, s. 33–42. 
7 Szerzej: R.P. King i in., Comparing the structure, size, and performance of local and main-

stream food supply chains, United States Department of Agriculture, Economic Research Report 
nr 99, June 2010, http://www.ers.usda.gov/media/122609/err99_1_.pdf (20.03.2014). 
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Podstawowy asortyment jarmarków stanowią pamiątki, produkty rzemiosła 
artystycznego, sztuki ludowej itp.8 Oferta prezentowana na jarmarkach jest sto-
sunkowo uboga, choć istnieją wyjątki (np. Jarmark św. Dominika w Gdańsku). 
Jarmarki mają umoŜliwi ć uczestnikom zaprezentowanie oferty w celu dokona-
nia transakcji handlowych. Wynika to z ich tradycji: postrzegane były wyłącz-
nie jako miejsce spotkań handlowych kończących się zawarciem transakcji. 
Obecnie realizują jednak równieŜ funkcję informacyjno-promocyjną, pełnią rolę 
integracyjną. Z tego teŜ względu są doskonałą formą promocji produktów tra-
dycyjnych. Jarmarki stają się areną spotkań i relacji międzyludzkich. Bardzo 
istotną ich funkcją jest aktywizacja rozwoju gospodarczego regionów, stymula-
cja ludzkiej aktywności w jej wymiarze terytorialnym. Jarmarki ułatwiają kon-
takt wielu sprzedających z wieloma kupującymi, choć w porównaniu z innymi 
formami rynków zorganizowanych (np. targami, giełdami) liczba sprzedających 
i kupujących (zainteresowanych) jest stosunkowo niewielka9. Jarmarki mogą 
odbywać się m.in. z okazji pikników ulicznych, odpustów, Wielkanocy czy teŜ 
BoŜego Narodzenia. 

Jarmarki mają interaktywny charakter: uczestnicy ich stają się stroną dialo-
gu, tworząc integralny element procesu komunikacyjnego – dlatego są waŜną 
formą promocji produktów tradycyjnych. Istotną ich zaletą jest budowanie rela-
cji przez bezpośrednie doświadczenie, gdyŜ umoŜliwiają tworzenie rzeczywi-
stych przeŜyć wśród odbiorców. Wystawcy mają moŜliwość pozyskiwania bez-
pośredniej informacji o oczekiwaniach i preferencjach nabywców, ich zjednania 
i przekonania. Odbiorca nie jest tylko biernym obserwatorem, ma moŜliwość 
uczestnictwa i przeŜywania, a to wpływa intensywniej na jego reakcje niŜ inne 
formy promocji. Często moŜe wziąć udział w pokazach i degustacjach, dzięki 
czemu lepiej poznaje walory smakowe oraz odŜywcze produktów. Jarmarki 
umoŜliwiają aktywny udział i absorbują uwagę wszystkich zainteresowanych 
stron, którzy stają się uczestnikami dialogu. Są to formy bezpośredniego kon-
taktu pozwalające na uzyskanie informacji zwrotnej, zaś w porównaniu ze 
sprzedaŜą osobistą – jest to informacja bardziej spontaniczna. Jarmarki stano-
wią specyficzną formę promocji produktów tradycyjnych, gdyŜ często towarzy-
szy im gwar, krótkie pogawędki, plotki, pozdrowienia czy teŜ targowanie się 

                                                 
8 J. Dietl, Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, 

PWE, Warszawa 1991, s. 65. 
9 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2012, s. 374. 
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o cenę sprzedawanego towaru. Budowana jest niepowtarzalna atmosfera i swo-
ista więź między sprzedawcą a kupującym.  

W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady jarmarków, 
które przyczyniają się do promocji produktów tradycyjnych.  

Przykłady jarmarków produktów tradycyjnych w Polsce 

Jednym z bardziej znanych jarmarków w Polsce jest Jarmark św. Dominika 
w Gdańsku. Odbywa się on co roku na przełomie lipca i sierpnia, przyciągając 
coraz większą liczbę osób. W 2013 roku odwiedziło go 6 mln osób10. Jest to 
jedna z większych tego typu imprez w Europie. NaleŜy dodać, Ŝe współcześnie 
prawie kaŜdy z konwentów dominikańskich organizuje jarmarki, ale ogranicza-
ją się one zazwyczaj do kilkunastu kramów z pamiątkami, odbywają się zaś 
w atmosferze rodzinnego festynu. Jarmark w Gdańsku ma największą skalę. 
Jego atrakcyjność wynika z połączenia oferty handlowej (starocie, antyki, wy-
roby artystyczne, rzemieślnicze i regionalne zaprezentowane na ponad 1000 
kramach) z programem kulturalnym, bogatym w wydarzenia artystyczne (para-
dy, spektakle teatralne, konkursy, projekty interaktywne i koncerty). Formuła 
jarmarku nawiązuje do zabawy i handlowania. MoŜna na nim takŜe znaleźć 
wiele produktów tradycyjnych, które wystawcy starają się przybliŜyć odwiedza-
jącym. W 2013 roku w ramach Pomorskich Smaków promowane były produkty 
z subregionów Kaszub, Kociewia, śuław i Powiśla. Ustawiono stoiska artystów 
ludowych z wyrobami rękodzieła (rzeźba, haft, ceramika, wyroby z rogu), 
z regionalnymi, tradycyjnymi przysmakami i lokalną Ŝywnością. Aby bardziej 
przybliŜyć oferowane produkty, zorganizowano równieŜ gotowanie na Ŝywo 
dań regionalnych oraz ich degustację. To wspaniały pomysł na interakcję z po-
tencjalnymi klientami, gdyŜ współczesny konsument lubi być w centrum wyda-
rzeń. Dzięki takiemu gotowaniu podpatruje kucharzy i ma okazję skosztowania 
danej potrawy. KaŜdy moŜe (szczególnie dzieci i młodzieŜ) uczestniczyć 
w róŜnych warsztatach przybliŜających rękodzieło, nauczyć się śpiewać po 
kaszubsku czy poznać bliŜej tradycje danego regionu. Wytwórcy produktów 
tradycyjnych mają okazję przybliŜyć proces wytwarzania naturalnej Ŝywności, 
przyrządzania regionalnych potraw według receptur przekazywanych z pokole-
nia na pokolenie. Odwiedzający nie odczuwa presji kupna danych produktów 
i jest przez to bardziej skłonny do wypróbowania czegoś nowego, a takŜe moŜe 
uzyskać dodatkowe informacje, co byłoby trudne przy wykorzystaniu innej 
formy promocji. 

                                                 
10 http://jarmarkdominika.pl/ (20.04.2014). 
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Innym z większych jarmarków organizowanych w Polsce jest Jarmark Ja-
gielloński w Lublinie (rys. 2), zorganizowany po raz siódmy w 2013 roku.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 2. Zdjęcia z Jarmarku Jagiellońskiego  

Źródło: http://www.jarmarkjagiellonski.pl/Zdjecia-7-16-6_16.html (20.03.2014). 

To połączenie dawnego jarmarku kupieckiego z jarmarkiem kulturalnym 
w naturalny sposób łączy unikatowe przejawy sztuki ludowej regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej: Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji. Ma na 
celu spotkanie odbiorcy z rzemieślnikiem, poznanie jego pracy „od kuchni”, 
spróbowania swoich sił. W jego trakcie kultura tradycyjna prezentowana jest 
w swoich formach autentycznych oraz wzbogaconych współczesnymi elemen-
tami artystycznymi, inspirującymi się folklorem. O wyjątkowości tego jarmarku 
stanowią nie tylko stragany, na których moŜna odnaleźć tradycyjne wyroby rze-
mieślnicze, rękodzieła, tradycyjną Ŝywność, ale głównie ludzie i panująca przyja-
zna atmosfera zabawy, tańca i muzyki. Dzięki temu wydarzeniu mieszkańcy oraz 
turyści mogą poznać tradycję regionu, odczuć atmosferę, która pozwala „cieszyć 
się pięknem i niepowtarzalnym klimatem Lublina oraz głęboko wierzyć w poten-
cjał nadal tkwiący w mieście i jego mieszkańcach”11. Tworzona jest ogólnoeuro-
pejska sieć współpracy, wymiany doświadczeń i promocji kultury tradycyjnej. 

Jarmarki mogą być takŜe organizowane w centrach handlowych. Wynika to 
m.in. z faktu, Ŝe konsumenci spędzają w nich duŜo czasu, zatem w prosty spo-
sób dotrzeć moŜna do klienta z informacją o danych produktach. Międzynaro-
dowy ruch Slow Food w czerwcu 2013 roku w centrum handlowym Blue City 
w Warszawie zorganizował Międzynarodowy Jarmark Produktów Regional-

                                                 
11 Jarmark Jagielloński 2013, http://www.jarmarkjagiellonski.pl/Jarmark_Jagiellonski_2013-1-

466-60.html (20.06.2014). 
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nych12, na którym postulował przede wszystkim, by spoŜywać zdrową, jak naj-
mniej przetworzoną i regionalną Ŝywność. Gośćmi byli równieŜ wystawcy 
z Grecji, Bułgarii, Francji, Hiszpanii i Włoch. Jarmark ten miał na celu pokaza-
nie, Ŝe to, co jemy na co dzień, powinno nie tylko dobrze smakować, ale takŜe 
być produkowane naturalnymi metodami, w sposób, który nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko. Podczas jarmarku moŜna było kupić naturalne pieczy-
wo, wędliny oraz sery, a do tego nalewki, wina i piwa regionalne.  

Jarmarki moŜna łączyć z eventami, docierając w ten sposób do szerszego 
grona odbiorców. Przykładem są działania związane ze świętem Rogala Świę-
tomarcińskiego, który jest produktem regionalnym chronionym Prawem Unii 
Europejskiej i ma zastrzeŜoną nazwę. Jest takŜe najwaŜniejszym artykułem 
moŜliwym do nabycia podczas imienin ulicy Święty Marcin, czyli corocznego 
festynu odbywającego się w Poznaniu w dniu 11 listopada13. W tym okresie 
sprzedaje się ponad 400 ton rogali. Impreza ta przyciąga nie tylko poznaniaków 
i Wielkopolan, ale równieŜ turystów z zagranicy, głównie berlińczyków 
i Niemców z Brandenburgii. Poznań wysyła takŜe rogale do urzędów administra-
cji publicznej innych miast, instytucji samorządowych, mediów i ambasad. Innym 
poznańskim wydarzeniem związanym z regionalną potrawą – pyrami z gzikiem, 
czyli pieczonymi ziemniakami z twaroŜkiem – jest jesienne święto Pyrlandii.  

Przykładem połączenia wydarzenia z jarmarkiem jest równieŜ organizowa-
ny w ostatnią niedzielę kwietnia Dzień Ziemi w Warszawie. W 2014 roku od-
bywał się on pod hasłem „Produkty lokalne i tradycyjne bogactwem polskich 
regionów”. W jego ramach zorganizowano „Stół darów ziemi”, eksponując 
regionalny potencjał dziedzictwa kulinarnego. Zaprezentowano produkty regio-
nalne i tradycyjne, moŜna je było nabyć oraz uzyskać dodatkowe informacje na 
temat ich wytwarzania. Dzięki temu konsumenci mogli poznać i wybrać Ŝyw-
ność wysokiej jakości, wytwarzaną tradycyjnymi metodami. Większość produ-
centów wytwarzała produkty zarejestrowane w unijnym rejestrze produktów 
regionalnych i tradycyjnych, w krajowym systemie „Jakość Tradycja” oraz 
nagrodzonych „Perłą” w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”. 

Jak moŜna zauwaŜyć, jarmarki mogą być organizowane na duŜą skalę, ale 
takŜe obejmować mniejsze obszary. KaŜdy jednak z nich przynosi korzyści 

                                                 
12 Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych, http://bluecity.pl/wydarzenia/ 

miedzynarodowy-jarmark-produktow-regionalnych-,2457,pl.html (20.03.2014). 
13 Imieniny ulicy Święty Marcin, http://www.poznan.pl/mim/swmarcin/imieniny-ulicy-swiety-

marcin,p,221.html (2.01.2014). 
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zarówno wytwórcom produktów tradycyjnych, jak i odwiedzającym. Na jar-
markach wystawcy pokazują wytworzone przez siebie najwyŜszej jakości wy-
roby spoŜywcze oraz ręcznie wykonaną biŜuterię, ceramikę i inne wyroby ręko-
dzielniczne. Jest to okazja do wypróbowania produktów wytworzonych według 
staropolskich receptur, takich jak np. sery i twarogi z polskiego mleka, chleb na 
zakwasie, miody, mięsa i wędliny, kiszone ogórki czy smalec. W jednym miej-
scu i czasie kaŜdy moŜe skosztować i zaopatrzyć się w róŜnorodne, wysokiej 
jakości wyroby spoŜywcze o niespotykanym smaku i aromacie. Z tego względu 
jest to skuteczna forma promocji produktów tradycyjnych.  

Podsumowanie 

Wielu produktów tradycyjnych nie wprowadza się do sprzedaŜy, są one wy-
twarzane na potrzeby własne lub najbliŜszej rodziny. Przyczyną tego są m.in. 
koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, nieznajomość 
przepisów prawa i wymagań formalnych oraz słaba promocja wspomnianych 
wyrobów. Wytwórca produktów tradycyjnych jest z reguły mikroprzedsiębior-
stwem bądź małym gospodarstwem rolnym, czyli ma niewielką siłę przebicia. 
Jedną z form promocji oraz miejsca dystrybucji są jarmarki, dzięki którym kon-
sument moŜe zapoznać się z danym produktem i go nabyć. Argumentem prze-
mawiającym za wykorzystaniem do promocji tradycyjnych produktów jarmar-
ków jest ich interaktywny charakter oraz niepowtarzalna atmosfera komunika-
cji. Jarmarki mogą być pomostem między popytem i podaŜą, umoŜliwiając za-
poznanie się z produktem, degustację, indywidualne spotkanie nabywcy i wy-
twórcy. Są dobrym sposobem wypromowania danego produktu. Dalszym kro-
kiem powinna być większa dostępność i ekspozycja tych produktów.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe pojawił się istotny popyt na produkty wywodzące się 
z przeszłości, tradycji, wytwarzane w sposób tradycyjny, charakteryzujące się 
wysoką jakością i niepowtarzalnymi cechami. Na wzmocnienie tego rynku ma 
równieŜ wpływ polityka UE, która promuje wszechstronny rozwój obszarów 
wiejskich, w tym produkcję regionalnych i tradycyjnych wyrobów. Polska ma 
korzystne perspektywy rozwoju wspomnianego rynku, choć dzieli ją spory dy-
stans od innych krajów UE. Udział produktów tradycyjnych w rynku spoŜyw-
czym szacuje się w Polsce na 1–3%, podczas gdy w Austrii to nawet 10%, a na 
Sycylii – aŜ 60%14. 

                                                 
14 Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk, 

Fundacja Rolniczej RóŜnorodności Biologicznej AgriNatura, Warszawa 2013, s. 4. 
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W artykule podkreślono rosnące zainteresowanie nabywców produktami 
tradycyjnymi. W oparciu o przeanalizowane przykłady podkreślono istotne 
znaczenie promowania tego typu produktów oraz szczególną rolę w tym zakre-
sie jarmarków. Produkty tradycyjne są wyrobami wysokiej jakości, wytwarza-
nymi w sposób naturalny, tradycyjny (jak wskazuje sama nazwa) i przyjazny 
środowisku, z surowców pochodzących z najbliŜszego otoczenia. Nie są wytwa-
rzane na duŜą skalę i z reguły nie są tanie. Na popyt duŜy wpływ mają preferen-
cje konsumentów, dlatego musi być on kształtowany w sposób świadomy. 
Z tego względu istotna jest właściwa promocja, połączona z interaktywnością. 
Produkty tradycyjne są szansą na rozwój mniejszych społeczności, rozwój re-
gionalny i lokalny, głównie obszarów wiejskich. Mogą stanowić swoistą wizy-
tówkę danego regionu. Dzięki promocji moŜna zwiększyć ich opłacalność, za-
chować tradycyjne umiejętności, np. sztukę kulinarną, wykreować wizerunek 
czy przyciągnąć nowych odbiorców. Jarmarki są skuteczną formą promocji 
produktów tradycyjnych, umoŜliwiają bezpośrednie spotkanie potencjalnych 
klientów, jak równieŜ pozyskanie partnerów do współpracy. Są istotną platfor-
mą wymiany informacji oraz sprzedaŜy, szczególnie dla specjalistycznych pro-
duktów, jakimi są produkty tradycyjne.  

Przyszłością tych produktów jest ich urynkowienie, ale naleŜy zadbać, by 
nie straciły swojej unikatowości. Przyznanie europejskich oznaczeń zwiększa 
ich konkurencyjność, jest waŜnym elementem oddziaływania na klienta, gdyŜ 
poświadcza autentyczność produktu i stanowi gwarancję jakości. Cena przestaje 
być jedynym, czy teŜ najwaŜniejszym argumentem przemawiającym na rzecz 
danego wyrobu. Produkt taki współtworzy wizerunek obszaru, z którego po-
chodzi, przyczyniając się do jego rozwoju, odwiedzania przez turystów czy 
polepszenia bytu mieszkańców. Przez związek produktu z regionem – zakup 
staje się początkiem kontaktu z wyjątkową kulturą, tradycją, historią, społecz-
nością i przyrodą danego obszaru.  
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ETHNIC FAIRS AS A FORM OF PROMOTION  
OF TRADITIONAL PRODUCTS 

 

Summary 
 

For several years it can be noticed, that the producers, regional authorities and consumers 
have been increasingly interested in traditional products. More and more people perceive tradi-
tional products as an attraction and realize that they should be protected and promoted. These 
products are a kind of showcase and even a region’s brand. They contribute to the fact that their 
region of origin is widely recognized. In order for traditional products to be recognized there is  
a need for taking appropriate promotional activities aimed at familiarizing the audience with them 
and emphasize their uniqueness, at the same time encouraging their purchase. One of the im-
portant forms of promotion are ethnic fairs. Thus the paper addresses the issues of the use ethnic 
fairs for promoting traditional products, mainly food. Ethnic fairs are the meeting point for supply 
and demand, effectively allowing reaching customers and suppliers. Today, ethnic fairs are often 
local in range or are the kind of the festival of a wider scale. The paper is a review and the au-
thor's intention is to stimulate discussion on these issues. Exemplification is made on the basis of 
selected ethnic fairs, emphasizing their importance for the promotion of traditional products. The 
main research method is documentary analysis and case studies. 

Keywords: ethnic fairs, promotion, traditional product, protection 
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Summary 

The results of the empirical research have been presented in the following publication. Their 
main aim was to define the consumer ethnocentrism level of the inhabitants of Poland, Slovakia 
and Romania. The main source material was acquired due to direct interviews, conducted in three 
towns: Rzeszów (Poland), Kosice (Slovakia) and Oradea (Romania), in a chosen group of 1200 
respondents (400 people in each town). The international CETSCALE questionnaire, which has 
been subjected to the validation process, has been used as a measuring instrument. The analyses 
presented, clearly indicate that Polish, Slovakian and Romanian consumers show ethnocentric 
tendencies. However, the strongest CET scale values have been obtained in Slovakian communi-
ty. It has also been noted that demographic factors have meaningful influence on the ethnocentric 
level of the three researched groups.2 

Keywords: consumer ethnocentrism, CETSCALE questionnaire, Poland-Slovakia-Romania 
empirical research 

Introduction  

In the conditions of global manufacturing, the opening of economics to the 
world and more and more efficient international logistics, domestic markets are 
filled up with unified, global goods offer, which has bigger and bigger quantita-
tive and structural range. During the process of purchasing, consumers have to 
choose among hundreds and thousands of goods, which represent manufacturers 

                                                 
1 szromnia@uek.krakow.pl. 
2 The research has been financed from the budget means on study in the years  2010–2014 as 

a research project. 
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almost from all over the world, items, which have unique features and utilities, 
which make traditional trading stock more attractive.  

The growing scale of international goods exchange and the phenomenon of 
massive inflow of foreign products connected to it, paid attention to negative 
effects of the full opening of economies to foreign countries – to the inflow of 
the capital and goods from one’s own country, to the level of competition on the 
internal market, to the changeable situation on the domestic labor market. The 
ethnocentric phenomena are more and more often observed in different spheres 
and areas of human activity as a counterbalance of common presence of 
“strangers” – people, products, institutions and norms, they are perceived and 
judged in different ways, but more and more often as a defensive reaction of 
market subjects, social and vocational groups, and even authority institution. 
Skillfully monitored phenomena of preferring one’s own material and spiritual 
possessions in different guises and strength can be (and are) the target of exter-
nal stimulation from the interested social, political and economic authorities.  

In the following paper, the phenomenon of consumer ethnocentrism has 
been discussed and the empirical research results have also been presented. 
Their main aim was to conduct a wide diagnosis of Polish, Slovakian and Ro-
manian consumers’ ethnocentric attitudes, including their ethnic differences. 
Particular attention has been paid to defining consumer ethnocentrism level and 
showing the influence of chosen demographic factors on the CETSCALE val-
ues.  

The characteristics of consumer ethnocentric phenomenon 

The behavior of individuals and groups, which evinces itself in differentiat-
ing and preferential shaping of one’s own environment and proper structures, 
norms or ideas for it. The behavior is registered and recognized in different 
societies, in different phases and development. They decided about their organi-
zation and functioning in different external conditions, above all about their 
ethnic, cultural and economic distinctiveness. Accepted predominance of one’s 
own social group has transferred to treating appropriate organizational and 
functional solutions as better than others, distinguishing and recommending 
them.  

Social ethnocentrism has evinced in different forms and moments of human 
behavior. In every case, however, it meant obeying one’s own organization, its 
features and structures as perfect and better, more efficient than other social 
systems. In practice, it was connected to rejection of different norms and pro-
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grammes, not acknowledging them, as well as imposing one’s own order, cus-
toms, institutions and views.3 

Not trying to explain the phenomenon of social ethnocentrism in a deeper 
way, only mentioned at this point, the following types of social ethnocentrism 
can be distinguished among others: 

– ethnocentrism relating to customs, 
– educational ethnocentrism, 
– denominational ethnocentrism, 
– political ethnocentrism, 
– economic ethnocentrism.4 
In each area of human activity mentioned, it is connected to acknowledging 

predominance and practical usage of such evaluated rules and norms of behav-
ior, programmes and concepts, methods and technologies, which are perceived 
in a certain community as their own, domestic, the only ones appropriate, be-
cause they have been created and checked in this environment.  

Economic ethnocentrism has a special character and expression. According 
to the essence of the ethnocentrism phenomenon, it evinces in acknowledging 
as the only correct and right. That is why it is worth implementation in practice 
of husbandry, concepts, ideas, recipes or one’s own technologies, offered by 
domestic institutions or the citizens of a country, thanks to this adapted to inter-
nal conditions and profitable to the whole economy. Therefore, economic eth-
nocentrism evinces itself in preferential treatment of one’s own country oriented 
programmes, economic thought, internal market, domestic enterprises and insti-
tutions. Appropriate solutions and decisions are connected to them in the pro-
cesses: 

– privatization, restructuration and modernization of enterprises, 
– supply in producing factors, 
– in investments localization, 
– in penetration of outlet markets, 
– introducing new technologies.5 
By having everything one’s own way means displacing and omitting the de-

cision-making options, which come from abroad or are also connected with 
people or institutions from different countries, they concern foreign capital, 

                                                 
3 A. Falkowski, B. RoŜnowski, T.W. Witkowski, Etnocentryzm konsumencki – nowe wyzwanie 

dla marketingu, “Marketing i Rynek” 1996, No. 3–4. 
4 A. Szromnik, E. Wolanin-Jarosz, Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – 

czynniki i procesy kształtowania (cz. 1), “Marketing i Rynek” 2014, No. 4. 
5 Ibidem. 
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brands and technologies. This way of thinking and acting, such determined 
making-decision processes and appropriate products to them (also called “eco-
nomic patriotism”) lead to closure of a country’s economy, isolation from ex-
ternal income, based the whole system on economic self-sufficiency.6 

Some manifestations of economic ethnocentrism have been known in the 
environment of economists, enterprises, as well as managers, scientists, social 
and political activists in different countries, especially in the ones of real social-
ism. They have also appeared to a small extent in the times of reforms and sys-
tem changes, when the choices between “my own” or “foreign” were the es-
sence of socio-economic changes.7 

The victory of a wide concept of economic union, the opening of the econ-
omy to the progress and innovations, in the result the inflow of foreign capitals 
streams caused coexistence of domestic companies sector and foreign compa-
nies sector in economy. Ethnocentric orientation in managing has received 
a new form, this time in the area of market decision making of consumers, by 
purchasing consumer goods in trade. The problem comes to the choice – to buy 
but in which enterprise, in which company invest one’s purchasing power – in 
a domestic or foreign one? The appropriate orientation to buy in the shops of 
domestic companies, which have home capital and local sellers, can be called 
trade ethnocentrism. 

Accenting local, regional or domestic origin of the trade capital and home 
property of the companies can be found in socio-political programmes of many 
party organizations, federal and collective ones. The condition of their success 
is the awareness of the subjects’ ownership of market of commercial services – 
the knowledge about possessive attachment of trading companies, including 
especially big organizations of supermarket and hypermarket chains, the 
knowledge about trading cooperative activity and local franchising networks. 
Only then, decisions of the place choice where to do the shopping and appropri-
ate organization of retail trade will be decisions, no matter which country the 
institutional brand comes from, its name or marketing symbolism.8 

Social identification of the trade companies’ owners (possessive attach-
ment) is not an easy case, mostly because of the fact that huge trading sales 

                                                 
6 A. Szromnik, E. Wolanin-Jarosz, Potrebitelskij etnocentryzm – ekonomiczeskij patriotyzm kak 

determinanta razwitija mieŜdunaroduovo towarooborota, “Prakticzieskij Marketing” 2012, No. 7. 
7 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, 

p. 39. 
8 K. Karcz, Z. Kędzior, Postawy konsumentów  wobec produktów krajowych i zagranicznych, 

CBiE, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999, pp. 26–39. 
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networks have a strategy of imitating the nationally sourced capital and the 
same companies, or taking into consideration multinational, their possessive 
structure. Defining the country of origin of a super- or hypermarket, saloon, 
warehouse or shopping mall considerably obstruct and relatively often darken 
the sales of the sales points in the whole chains and enterprises among the par-
ticipants of the global trade services market. 

The decisions of consumers concerning the choice of the trading place – the 
places where people buy determine, to a large extent, the choice of the product 
bought. It results from the fact, that the foreign sales point usually offers im-
ported products. There is a dependency, between the country of origin of the 
trade capital (the company’s possession) and the country of origin of the prod-
ucts sold. In the foreign networks of super- and hypermarkets, in which foreign 
product brands dominate, the buyers have limited possibilities of choice among 
the foreign products and the domestic ones. The decision making process itself 
is ambiguous and darkened. Ethnocentrically directed consumer, who looks for 
the products which come from their country, is on purpose deceived by market-
ing announcements – names, signs, symbols. 

Consumer ethnocentrism, as a general phenomenon, which often has mas-
sive intensity scale, has its deeper roots. It is connected, with general assess-
ment and relations to foreign solutions and projects, recipes and technologies, to 
the presence of “strange” enterprises on the domestic market and their participa-
tion in the socio-economic changes.9 American scholars – T.A. Shimp and 
S. Sharma were the first to define the term consumer ethnocentrism and con-
ducted wider empirical research in the USA, giving the beginning to the more 
detailed research of this phenomenon in different countries of the world.10 Ac-
cording to these authors consumer ethnocentrism is “a belief shared by consum-
ers concerning obligation and morality of buying domestic products”.11 Ethno-
centric behavior of the customers concerns decisions connected to the choice, 
the purchase and the use of the domestic products.  

                                                 
9 A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 

2004, pp. 23–28. 
10 T.A. Shimp, S. Sharma, Consumer ethnocentrism. Construction and validation of the 

CETSCALE, “Journal of Marketing Research” 1987, Vol. 24 (3), pp. 280–289. 
11 Ibidem. 
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Consumer ethnocentrism can be characterized by the following properties.12 
Firstly it emanates from the care of one’s own country and the fear of losing 
control over the economy, what can be caused by import. Secondly, it contains 
motives prompting to stop buying foreign products. For the consumers with  
a high level of ethnocentrism, purchasing products made in other countries is 
not only an economical matter but it also creates moral problems. This moral 
engagement makes consumers, in extreme cases, look for domestic products, 
even though, their quality is much lower than the quality of imported ones. 
Thirdly, it can be assumed that the ethnocentric level is the sum of individual 
tendencies of people who belong to a given social group. The consequence of 
consumer ethnocentrism is thus: overestimating domestic products, depreciating 
the meaning of import and the feeling of moral duty to buy domestic products, 
which in consequence creates barriers for the international trade development.  

The research methodology 

In the following research the main source material was achieved thanks to 
direct interviews done in three towns which belong to Karpacki Euroregion: 
Rzeszów (Poland), Kosice (Slovakia) and Oradea (Romania). The interviews 
were done from December 2011 to April 2012. The survey sample was 1200 
respondents13  (400 people in every town), chosen in a quota way. The quotas 
were – gender, age and education.  

As a measuring tool the CETSCALE questionnaire has been used. It was 
translated into Polish, Slovakian and Romanian.14 This instrument consists of 17 
questions to which answers are marked on seven point Likert’s scale, where 7 
means “I absolutely agree”, however 1 “I absolutely disagree”. The points from 
particular questions are summed up and are between 17 to 119. In order to elim-

                                                 
12 A. Szromnik A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki jako bariera rozwoju i wymiany towaro-

wej, w: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 
1997, p. 129–140 

13 The size of the sample complies with the requirements of the representative nature. It has 
been calculated on the basis of the formula: n =( )

2

21

E
αΖΠ−Π ; where ∏= population proportion,  

E = permissible mistake, 2
αΖ =the number of standard deviations. See: S. Mynarski, Praktyczne 

metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, p. 40. 
14 In Rzeszów direct interviews have been conducted by the authors of the article and the re-

spondents chosen to this aim. However, in Oradea , the empirical material has been gathered by 
the team of research workers and the students from the Department of University of Economy in 
Oradea under Prof. dr  F. Stefanescu’s direction. However, in Kosice, the empirical material has 
been gathered by a group of employees and students of Management Faculty in Kosice, at Uni-
versity of Economics in Bratislava, under management of Prof. dr hab. W. Liestkovska.  



The consumer ethnocentrism diagnosis of Poles, Slovakians… 273

inate any inaccuracies in translation, which could cause that a given tool may 
not be as effective as expected, a CETSCALE questionnaire was validated. 
Taking into consideration the fact that the measure was done only once, the 
validation was done only in the range of internal accuracy. The most adequate 
measure in this case was the use of α-Cronbach factor.15 In the result of the 
calculations, which were carried out, it turned out that the discussed factor for 
the questionnaires in Polish, Slovakian and Romanian had values higher than 
0.70. It means that both measuring instruments were correct – internally correct. 
The collected research material, after previous reduction, served to create the 
data base. The results of the questionnaire researches were elaborated with the 
use of STATISTICA 7.0. programme, which was used to tabulation and classi-
fication of the sets of data based mainly on the scaling process. The ANOVA 
variance analysis and the linear correlation analysis have also been used at 
work, especially to determine dependencies which occur between the objects 
and features researched. 

Ethnocentric attitudes of Polish, Slovakian and Romanian consumers  
– the empirical research results  

The direct research conducted among Polish, Slovakian and Romanian re-
spondents defined the average level of consumer ethnocentrism in the three 
researched communities. In order to do the intended task, the above mentioned 
international CET scale has been used. The results of the comparison analysis 
showed that the CETSCALE value for Polish respondents was 65.8 points, for 
Slovakians 66,9, whereas for Romanians 60.5 (tab. 1). This data indicate that 
Slovakians, in their marketing choices, show the strongest ethnocentric tenden-
cies. This diversity is significant statistically, which is confirmed by the testing 
factor result of ANOVA variance16 -p = 0.0002****, with the use of which an 
average level of prejudices to foreign products was compared in the three 
groups. 

                                                 
15 J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, 

p. 47. 
16 The variance analysis (ANOVA) is a statistical technique which serves to compare an aver-

age level of the numerical feature in a few populations. In this test zero hypothesis is put, accord-
ing to which in all the compared groups the numerical feature , which is taken into consideration, 
has the same average level. On the basis of the value of the probability test p, appointed on the 
basis of the variance analysis test, the hypothesis can be rejected (if p is adequately low), what in 
fact means the influence of the grouping factor on the numerical feature. Por. A. Luszniewicz, 
T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, 
Warszawa 2001, p. 225, A. Zeliaś, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000, pp. 112–157. 
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Table 1 

The average CETSCALE values for the respondents from Poland, Slovakia and Romania 

Country 
CETSCALE 

x  
(average) 

Me  
(the median) 

s (standard 
deviation) 

Min Max 

Poland 65.8 65.0 26.5 17 119 
Slovakia 66.9 66.0 20.7 17 119 
Romania 60.5 57.0 23.1 17 113 
P ANOVA 
(test factor p of 
variance analysis 
ANOVA) 

0,0002*** 

Source: own elaboration. 

The distribution of the CETSCALE values in 10-point divisions has been 
presented in the histogram (draw. 1) below. It turns out that not quite than 50% 
of the Polish, 66% of Slovakian and 58% of Romanian respondents achieved 
the sum of points from individual questions in the range from 50 to 80 (these 
are middle values). 21% of Rzeszów inhabitants, 14% of Kosice and 14% of 
Oradea inhabitants were characterized by a very high level of consumer ethno-
centrism – over 80 points. However, the lowest CETSCALE values (in the 
range from 17 to 40) were in groups of 20% Polish and Romanian consumers 
and only 11% among Slovakian respondents.  

 
Fig. 1. The sample structure with reference to the achieved values of the CETSCALE 

Source: own elaboration. 
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In the following research, the influence of the chosen demographic factors 
on the consumer ethnocentrism level of the respondents from Poland, Slovakia 
and Romania, has been analyzed. In order to do the intended task, the above 
mentioned ANOVA variance analysis has been used. The data included in the 
table 2, indicate that there is a statistically crucial difference in CETSCALE 
value among women and men in Poland. Female Polish respondents show 
stronger ethnocentric tendencies than men. However, as far as the respondents 
from Slovakia and Romania are taken into consideration, it should be stressed 
that their attachment to domestic products is on the average level equally among 
women and men, and of course the factor – gender does not differentiate the 
achieved CETSCALE values.  

Table 2 

Gender as the determinant of the CETSCALE value- the results of ANOVA variance analysis 

Gender 

CETSCALE 
Country 

Poland Slovakia Romania 

N x  
Me s N x  

Me s N x  Me s 

Woman 222 68.4 65.0 26.8 207 68.2 67.0 19.1 206 62.0 58.0 23.3 

Man 174 62.6 62.5 26.0 192 65.7 64.0 22.2 194 58.9 57.0 
22.9 

P ANOVA 
(test p factor) 

0.0308* 0.2204 0.1782 

Source: own elaboration. 

The conducted research also concerned establishment of age influence on 
the CETSCALE value in relations to the three surveyed groups of Poles, Slo-
vakians and Romanians. In order to define the strength of connection between 
the researched features, the linear correlation factors (R) analysis17 has been 
used. In the table 3, the values of linear correlation factors (R) and values of test 
p probability corresponding to them, have been presented. As it can be seen, 
there is a statistically crucial dependency between the age and the CETSCALE 
values in the three researched communities – Polish, Slovakian and Romanian. 
It can be said that there is a tendency of a stronger prejudice towards foreign 

                                                 
17 Correlation factor R is a rate which receives values in the range of -1 to 1. Absolute value of 

a factor gives evidence for the correlation strength and a sign of its direction. The results may and 
should)  be completed by the results of the relevance correlation factor (p): which would allow to 
assess if if a dependency found in a sample is a reflection of a more general relation which is in 
the whole population, or is it a matter of coincidence.  
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products among relatively older people. This dependency, however, has a very 
weak strength – the CETSCALE level indicates that there is a very big differen-
tiation, regardless of age.  

Table 3 

The results of the linear correlation analysis including the influence of age  
on the CETSCALE value 

Country Linear correlation factor – R Probability of test p values 
Poland 0.14 0.0046** 
Slovakia 0.15 0.0028** 
Romania 0.22 0.0000*** 

Source: own elaboration. 

The influence of the respondents’ education level on the CET scale value 
has also been defined in the following presentation. The results of the analyses 
are in the table 4. They clearly show that there are crucial differences in the 
summary CETSCALE, in relation to the three levels of Polish, Slovakian and 
Romanian consumers’ education. It turns out that for the Polish population, the 
respondents with elementary and vocational education show much stronger 
ethnocentric tendencies than the consumers with secondary and post-mature 
education (test factor p ANOVA = 0.0000***). In the Romanian group there are 
similar tendencies as among the Poles (however they are not that strong). It 
cannot be stated, however, statistically crucial differentiation in an average level 
of the CETSCALE values in Slovakia (test factor p ANOVA = 0.7663). 

Table 4 

Education as determinant of the CETSCALE value – the results of the variance ANOVA analysis 

Education 
CETSCALE 

Poland Slovakia Romania 
N x  Me s N x  Me s N x  Me s 

Elementary 
and vocational 28 85.6 92.0 23.5 32 67.4 67.0 19.9 116 67.7 67.5 23.4 
Secondary and 
post-mature 
exam 

170 67.6 70.0 25.6 214 67.6 66.5 20.5 179 56.6 53.0 22.2 

Higher 196 61.4 60.5 26.6 153 66.0 64.0 21.2 104 59.2 53.5 22.8 
P ANOVA (test 
factor p of va-
riance ANO-
VA analysis) 

0.0000*** 0.7663 0.0002*** 

Source: own elaboration. 
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In order to fully illustrate the above dependencies, the drawing 2 presents 
different CETSCALE values in the sectional view of certain levels (groups) 
Polish, Slovakian and Romanian consumers’ education. The graph includes the 
average scale value, 95% of trust range and a typical changeability scope for the 
results presented. 

 
Fig. 2. The average values of CET scale depending on the level of Polish, Slovakian and Romani-
an consumers’ education 

Source: own elaboration. 

Conclusions 

The presented research results allow to formulate some meaningful conclu-
sions. In general, it can be stated that Polish, Slovakian and Romanian consum-
ers show ethnocentric tendencies, however, there are crucial, statistical differ-
ences between these groups. Slovakians show the strongest ethnocentric 
tendencies (the CETSCALE value is 66.9 points), the Polish respondents take 
the second place (65.8 points), Romanians are third, with 60.5 points. To com-
pare, the results of the international research conducted in this range18 are worth 
mentioning. And so, G. H. Brodowsky (1998r.), by analyzing the answers of the 
chosen – representative group of the USA inhabitants, defined the CETSCALE 

                                                 
18 E. Wolanin-Jarosz, Ethnocentric tendencies of Polish, Hungarian and Ukrainian consumers 

– the comparative analysis on the basis of direct researches, in: Studia Ekomiczne. La Societe de 
L’information. Perspective Europeenne et Globale, ed. C. Martin, M. Jaciow, Zeszyty Naukowe 
Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, No. 151. 
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factor on the level of 61.68 points for them. G. Chryssochoidis, in turn, in the 
year 2007, showed that the sum of points from individual survey questions for 
Greece citizens was – 65.4919. Howerver, C.Y. Wong in 2008, claimed that the 
Chinese have average ethnocentric tendencies (56.25 points).20 

The conducted empirical research also showed the influence of demograph-
ic factors on the consumer ethnocentric level of the Poles, Slovakians and Ro-
manians. It turned out that there is a significant crucial difference in the 
CETSCALE value among women and men in Poland. Female Polish respond-
ents show stronger ethnocentric tendencies than men. Similar relations have not 
been observed in Slovakia or Romania. 

In the following research, correlations between the level of Polish, Slovaki-
an and Romanian consumers’ ethnocentrism and their age have been estab-
lished. It results from the data received that in the three surveyed communities, 
older people show stronger ethnocentric tendencies in relation to foreign prod-
ucts. 

The analyses results very clearly showed crucial differences in summary 
CETSCALE in reference to three levels of education of Polish, Slovakian and 
Romanian consumers. In particular, for Polish and Romanian population, the 
respondents with elementary and vocational education show much stronger 
ethnocentric tendencies than the ones with secondary and post-mature educa-
tion. Similar relations have not been observed in Slovakian community. 
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DIAGNOZA POZIOMU ETNOCENTRYZMU KONSUMENCKIEGO 
POLAKÓW, SŁOWAKÓW I RUMUNÓW Z WYKORZYSTANIEM 

METODY CETSCALE 
 

Streszczenie 
 

W publikacji zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których głównym celem było 
określenie poziomu etnocentryzmu konsumenckiego mieszkańców Polski, Słowacji i Rumunii. 
Podstawowy materiał źródłowy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim, przeprowadzonym 
w trzech miastach: Rzeszowie (Polska), Koszycach (Słowacja) oraz Oradei (Rumunia), na próbie 
1200 respondentów (po 400 osób w kaŜdym mieście). Jako instrument pomiarowy wykorzystano 
międzynarodowy kwestionariusz CETSCALE, który poddano procesowi walidacji. Przedstawio-
ne analizy wyraźnie wskazują, Ŝe konsumenci polscy, słowaccy i rumuńscy wykazują skłonności 
etnocentryczne, aczkolwiek największe wartości skali CET uzyskano wśród zbiorowości słowac-
kiej. Odnotowano równieŜ znaczący wpływ czynników demograficznych  na poziom etnocentry-
zmu trzech badanych grup. 

Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, kwestionariusz CETSCALE, badanie empiryczne 
Polska-Słowacja-Rumunia. 
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THE EFFECT OF THE PRODUCT’S COUNTRY-OF-ORIGIN 

AND POLISH, UKRAINIAN AND ROMANIAN  
CONSUMERS’ PURCHASING DECISIONS 

 
 
 
Summary 

The results of empirical research have been presented in the paper. Their main aim was to 
determine attitudes and preferences of Polish, Ukrainian and Romanian consumers in relation to 
the products’ country-of-origin. The main source material was achieved thanks to direct inter-
views conducted in three cities: Rzeszów (Poland), Iwano-Frankowsk (Ukraine) and Oradea 
(Romania), on the sample of 1200 respondents (400 people in every city). The questionnaire was 
used as a measuring tool. The presented analyses showed that, among others, the effect of a prod-
uct’s country-of-origin is not a factor which decides about purchasing a certain good in the opi-
nion of Polish, Ukrainian and Romanian consumers. Nevertheless, the respondents in their market 
choices pay attention to the following criterion. Moreover, the people who took part in the ques-
tionnaire unambiguously said that the most important features describing domestic products were: 
high quality and ecology; however foreign products were described in terms of modernity and 
conformity with fashion. 

Keywords: the effect of the product’s country-of-origin, consumer, the Poland-Ukraine-Romania 
empirical research 

Introduction  

Development of the international commodity exchange, economy globaliza-
tion and proceeding integrating processes caused, that the market became an 
arena of strong, competitive fight. Most of the methods of competition means 
between its participants, is concentrating around marketing actions and strate-
gies, which refer to a consumer. The market success of a company depends 

                                                 
1 wolaninjarosz@neostrada.pl. 



ElŜbieta Wolanin-Jarosz 

 

282

however, on constantly updated knowledge about consumers’ behavior, espe-
cially concerning the identification of factors, which influence the final buying 
decisions of an individual and dependencies, which appear between them.  

Consumers’ behavior, above of all the decision making processes of buyers, 
in the conditions of the developed market, are extraordinarily complex issues. 
Consumers follow many criteria in their choices, which are connected to their 
internal conditions (motives, attitudes, perception, experience, ability to search 
and absorb information, etc.) and widely understood external factors (reference 
group, existing value system, information coming directly from media, mecha-
nisms and institutions ruling modern economy, and other stimuli coming from 
the environment). Present trends in consumption and more general phenomena 
such as consumption globalization or a contrary tendency – consumer ethnocen-
trism, belong to the rules, which govern people’s behavior. Consumption glo-
balization means spreading identical or similar consumption patterns in transna-
tional scale and creating global consumption culture. Consumer ethnocentrism 
in turn, is a reaction to a fast progressing globalization and means consequent 
and aware preferences of domestic products in relations to the foreign ones. 
Crucial influence on consumers’ buying decisions, especially at times of eco-
nomic crisis, has also so called the effect of the country’s product origin. In 
general understanding, this phenomenon means the influence of the country 
where the product is from (especially its image) on the assessment done by the 
products (or brands) consumers who come from a given country. Often enough, 
the image of the country, where the product comes from, can dominate the as-
sessment of the product itself and finally solve the dilemmas connected to the 
purchase.  

The aim of the present publication is to conduct a wide diagnosis of Polish, 
Ukrainian and Romanian consumers’ attitudes and preferences in relations to 
the country of products’ origin. A particular attention has been paid to the iden-
tification of domestic and foreign products’ features, which served to define 
both products’ categories and naming the factors of domestic and foreign prod-
ucts choices.  

In order to achieve the above mentioned aims, the first part of the paper has 
been dedicated to the discussion about the theoretical aspects, so called the ef-
fect of the country of origin and consumer ethnocentrism. In the subsequent 
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part, however, methodological aspects and the results of direct research have 
been presented.2 

The effect of a product’s country-of-origin – the essence of the phenomenon 

The phenomenon of the effect of a product’s country-of-origin is defined as 
a negative or positive influence of the country image, where the product was 
manufactured (that is a general concepts and opinions about a given country), 
on the assessment of this product by a consumer and final consumers’ purchase 
decisions.3 This concept can have different bases: rational, affective and norma-
tive. The rational base is knowledge about the possibilities and experience of  
a given country in manufacturing of a certain category of products. The pur-
chasers show positive attitudes when they buy products, mainly in relation to 
the quality of the goods. Affective basis, in turn, is connected to a symbolic and 
emotional value which is followed by information about the country-of-origin 
of the product (possessing a product from a given country is often connected to 
nice memories or experiences). It also happens that the consumers’ preferences, 
in relation to the products, which come from a given country, result from the 
certain personal or social norms (for example we do not buy any products where 
human rights are abused).4 

It is worth mentioning at this point that in present market conditions – rich 
supply offer, as far as quantity and assortment are concerned, consumers’ pur-
chase decisions are extremely difficult. A purchaser usually chooses the prod-
ucts, according to his or her own experience, knowledge and information from 
the producers. Information connected to the country where the product comes 
from, are usually presented in the following way: a producer’s address, an ex-
pression “made in…”, a bar code, national quality symbols, a language of the 
product description, a brand or an advertisement (the most frequently advertis-
ing slogan)5. 

It is often observed that the companies use tactics to deceive consumers. 
They manipulate the brand and advertisement in their marketing strategies in 
order to suggest the buyers that the product comes from a different country than 

                                                 
2 The research has been financed from the budget means on study in the years 2010–2014 as 

a research project. 
3 G. Elliott, R. Cameron, Consumer perception of product quality and the country of origin ef-

fect, “Journal of International Marketing” 1994, No. 2, pp. 49–62. 
4 K. Liczmańska, Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora 

alkoholi wysokoprocentowych, http:// www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3 (28.10.2013). 
5 A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 

2004, p. 32.  
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it really does. In this case, the marketing specialists must include the fact that 
the influence of the country-of-origin of the product on consumers’ buying be-
havior can be positive or negative and usually depends on the category of the 
products assessed. For example, the Chinese accept the superiority of the Japa-
nese products, but they do not buy them because of the events in the past. The 
inhabitants of most of the European countries appreciate French perfumes and 
fashion, however, not necessarily work organization.6 On the Polish market, 
there are many brands, which seem to be foreign ones because of their name, for 
example clothes companies like Lavard, Reserved, Monnari or the shoes com-
pany Gino Rossi.  

It is worth mentioning, that in the opinion of market analytics, the important 
research problem is the correct and detailed definition of the country where the 
product was produced.7 Traditional division into domestic and foreign products 
has been disturbed. The globalization, international cooperation processes, flow 
of capital, the development of different types of solutions between companies, 
as well as the working force flow, cause the “internationalization” of the prod-
ucts, which makes difficult to unambiguously establish the country where the 
product is from. Taking into consideration the above, the extended definition of 
the product’s country-of-origin, proposed by T. Sikora, is worth quoting. Ac-
cording to it “[…] it is an influence of the country and its inhabitants’ image 
and attitudes towards them to image, attitudes and behavior (as well as purchas-
ing and other – advising, advising against, boycotting, etc.), which refer to the 
goods and brands manufactured in the country or associated with it.”8 The ex-
pression “or associated with it” suggests the research of the product’s country-
of-origin in the explorational way, and not – as it has been so far – informing 
the respondents about a certain country or taking for granted that the consumer 
possesses this knowledge.9 In turn, A. Figiel describes a domestic product in the 
following way: “in the conditions of the lack of unambiguous divisions criteria 
based on the identity of the creation place, the capital possession, the origin or 
raw materials and workforce, it should be accepted that the 100% domestic 
product is the one, which was produced in the country and by the company, 
                                                 

6 S. Sneiderbaur, Country of origin, “Journal of Brand Management” 2009, Vol. 6, Issue 3/4, 
pp. 63–74. 

7 T  Sikora, Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, 
Research Bulletin SGH, 2008, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-
catalog-0cd15285-d35d-4d2a-abdd-1ebe567e0aa2?q=515ac855-8fe9-41d4-8bce-
26d40c8de222$1&qt=IN_PAGE (14.10.2013). 

8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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where the shareholders are domestic subjects, done from domestic raw materials 
and by the domestic workforce.”10 He defines a foreign product in a similar 
way. In reality a 100% domestic or foreign product, which comes from one 
country does not exist. There products, however, which are considered more or 
less domestic. 

Consumer ethnocentrism can be considered as a special case of the country-
of-origin effect. T.A. Shimp and S. Sharma define this term as “a belief shared 
by consumers about the obligation and morality to buy domestic products”.11 
Consumers’ ethnocentric behavior concerns decisions connected to the choice, 
purchase and use of domestic products. Consumer ethnocentrism has the fol-
lowing features.12. Firstly, it derives from the concern about one’s own country 
and for fear of the control loss over the economy, which can be caused by im-
port. Secondly, it contains motives encouraging stopping purchasing products 
which come from abroad. For consumers, who show high ethnocentric level, 
buying foreign products is not only an economical matter, but it creates moral 
problems too. Moral involvement causes that consumers, in extreme cases, pur-
chase domestic products, even though their quality is much lower than the 
quality of imported products. Thirdly, it can be assumed that the consumer eth-
nocentrism level is a sum of tendencies of individuals who are part of a given 
social group.13 

The research methodology 

As it has already been mentioned, the results of empirical research have 
been presented in the paper. Their main basic aim has been a diagnosis of 
Polish, Ukrainian and Romanian consumers’ attitudes and preferences in rela-
tion to the products’ country-of-origin. The particular attention has been paid to: 

– defining consumers’ buying habits towards domestic and foreign prod-
ucts,  

– identification of domestic and foreign products’ features, which served 
to identify both product categories, 

                                                 
10 A. Figiel, Etnocentryzm…, p. 89. 
11 Ibidem. 
12 A. Szromnik, A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki jako bariera rozwoju i wymiany towaro-

wej, in: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 
1997, pp. 129–140. 

13 E. Wolanin-Jarosz, Ethnocentric tendencies of Polish, Hungarian and Ukrainian consumers 
– the comparative analysis on the basis of direct researches, in: Economy Studies. La Societe de 
L’information. Perspective Europeenne et Globale, ed. C. Martin, M. Jaciow, Research Bulletin 
of University of Economy in Katowice, Katowice 2013, No. 151, pp. 13–15. 
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– distinction of factors, which decide about the choice of domestic and 
foreign products.  

The main source material has been achieved thanks to the direct interviews 
conducted in three cities, which belong to Karpacki Euroregion: Rzeszów (Po-
land), Iwano-Frankowsk (Ukraine) and Oradea (Romania).14 The interviews 
were done from December 2011 to April 2012. The research sample included 
1200 respondents15 (400 people in every city), quota way. The quotas were – 
gender, age and education. The survey questionnaire, which included questions 
conformed to the research aims, was used as a measuring tool. 

The process of collecting data had two phases. The first one included the pi-
lot research – 70 respondents. It was done to check the efficiency of the measur-
ing tool effectiveness. In the second phase, in turn, the proper research was 
done. As a result, the answers from 1183 respondents were collected.  

The gathered research material, after the previous reduction, was used to 
create a database. The survey results were elaborated with the use of 
STATISTICA 7.0. programme, which was used to tab and classify the collec-
tion of the data, mainly based on the scaling process. It should be mentioned at 
this point that in the present work, the author concentrated on the achieved re-
sults and their interpretation, omitting the profound methodological descrip-
tions, conducted analyses, which are the subject of detailed explanation in the 
literature from the range of statistics and econometrics.   

The product’s country-of-origin effect research – the empirical data analysis  

In the data analysis achieved from the direct surveys, conducted among the 
Polish, Ukrainian and Romanian respondents, the statistical test method was 
mainly used. In case of the features, which were nominal in character, the anal-
ysis was based on the percentage dispensation of the answers in compared coun-
tries and assessment of differences between them with the use of independen-

                                                 
14 In Rzeszów, the direct interviews have been conducted by the authors of the article. The cho-

sen respondents answered the questions. In turn, in Iwano Frankowsk, the research was done by 
the research workers and students of the Higher School of  Socio-Information Technologies in 
Tarnopol, under dr A. Goszczyński’s direction. However, in Oradea , the empirical material has 
been gathered by the team of research workers and the students from the Department of Universi-
ty of Economy in Oradea under Prof. dr F. Stefanescu’s direction. 

15 The size of the sample complies with the requirements of the representative nature. It has 
been calculated on the basis of the formula: n =

( )
2

21

E
αΖΠ−Π ; where ∏= population proportion, E = 

permissible mistake, 2
αΖ =the number of standard deviations. Por. S. Mynarski, Praktyczne meto-

dy analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, p. 40. 
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cies of the chi-square test.16 However, in relation to the features, which have 
ordinal character (where 5-degree or 7-degree adjective scale was used most 
frequently), the average scoring in compared groups was calculated and the 
significance of differences between them with the use of Kruskal-Wallis test17 
has been assessed.  

The research results presented in the table 1 concerned the assessment of 
the importance of the chosen factors, which decide about the choice of chosen 
consumption product groups: food, clothes, flat amenities and articles connected 
to sport, culture and leisure. The answers were marked on the 5-point Likert 
scale, where 1 – meant totally unimportant, whereas 5 – very important. The 
higher the average value, the bigger the importance of a given factor. The high-
er the average value, the bigger the importance of a given factor. The value the 
test probability p was calculated with the use of Kurskal-Wallis test. 

It results from the presented data, that they key factor deciding about the 
choice of food is quality. This criterion is the most important and it does not 
matter which country the respondents represent. There haven’t been any statisti-
cally crucial differences in assessment of the degree of this importance among 
the people from the three surveyed groups. However, the particular attention to 
the quality of food products pay Polish respondents (4.62), next come Romani-
ans (4.60) and people from Ukraine (4.59). Price also plays an important role in 
buying food, but the assessment is on a little lower level – it oscillates around 4 
points in case of all the respondents’ groups. However, among the people from 
the particular countries, who take part in the survey, statistically crucial differ-
ences can be observed. Characteristic statistical differences in the importance 
assessment also appear for the rest of the factors, excluding “brand”. As far as  
a criterion – “The country-of-origin of a product” is concerned, the score done 
by the respondents from the three researched countries is on the average level – 
above 3 points (Polish people gave 3.33 points, Ukrainians – 3.13 points, and 
Romanians – 3.08 points).  

                                                 
16 A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, pp. 757–766; 

A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medy-
cyny, Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2001, pp. 221–262. 

17 The Kruskala-Wallis test serves to compare an arrangement of a numerical feature (or meas-
ured at least on the ordinal scale) in a few groups. It is so called nonparametric test, it doesn’t 
require fulfilment of any restrictive establishments, which appear in parametric tests of variancy 
analysis. Low values of test p probability allow to claim that the grouping factor differentiates an 
average level of a numeric feature which is considered. Por. J. Koronacki, J. Mielniczuk: Statysty-
ka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wyd. WNT, Warszawa 2001, pp. 
476–478.  
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Similar conclusions can be drawn by analyzing the factors of products 
choice for the rest types of consumption goods (clothes, flat amenities and 
things connected with sport and leisure – tab. 1). Quality and price are the most 
important for Polish, Ukrainian and Romanian consumers, even though there 
are changeable differences in assessment of most specified criteria. However, 
“the packaging” and “the country-of-origin” belong to the criteria with the low-
est score (“the packaging” received from 2.34–2.80 points, however, “the coun-
try-of-origin” between 2.92–3.30 points). 

Table 1  

The choice factors of certain consumption goods  
(the 1–5 scale; 1 – totally unimportant, 5 – very important) 

The choice factors 

Food The value of 
test p factor – 
p Kruskala-

-Wallisa 
Poland Ukraine Romania 

Price 3.97 3.89 4.07 0.0320* 
Quality 4.62 4.59 4.60 0.5945 
Brand 3.18 3.13 3.21 0.6464 
Country-of-origin 3.33 3.13 3.08 0.0025** 
Packaging 2.47 2.76 2.80 0.0017** 
Ecological values of the 
products 3.75 4.19 3.54 0.0000*** 

Sales personnel 3.20 3.52 3.19 0.0003*** 
Recommendation of 
friends 

3.41 3.16 2.78 0.0000*** 

Clothes 
Price 4.07 4.28 4.07 0.0001*** 
Quality 4.42 4.53 4.31 0.0000*** 
Brand 3.34 3.28 3.32 0.9263 
Country-of-origin 2.98 3.28 3.07 0.0018** 
Packaging 2.44 2.65 2.59 0.1575 
Ecological values of the 
products 

3.23 4.04 3.15 0.0000*** 

Sales personnel 3.29 3.65 3.17 0.0000*** 
Recommendation of 
friends 

3.23 3.22 2.86 0.0000*** 

Flats amenities/furnishings  
Price 4.17 4.18 4.05 0.0324* 
Quality 4.45 4.59 4.43 0.0000*** 
Brand 3.12 3.33 3.39 0.0008*** 
Country-of-origin 2.92 3.26 3.11 0.0001*** 
Packaging 2.34 2.64 2.59 0.0124* 
Ecological values of the 
products 

3.25 4.11 3.25 0.0000*** 

Sales personnel 3.20 3.62 3.17 0.0000*** 
Recommendation of 
friends 3.50 3.15 2.84 0.0000*** 
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Products connected to sport, culture and leisure 
Price 3.90 4.11 3.80 0.0000*** 
Quality 4.31 4.53 4.02 0.0000*** 
Brand 3.34 3.34 3.10 0.0019** 
Country-of-origin 3.09 3.30 2.92 0.0001*** 
Packaging 2.40 2.72 2.55 0.0118* 
Ecological values of the 
products 

3.08 4.04 3.01 0.0000*** 

Sales personnel 3.28 3.66 3.14 0.0000*** 
Recommendation of 
friends 

3.49 3.23 2.86 0.0000*** 

Source:  own elaboration. 

In the present research, buying habits of the respondents in relation to the 
country where the food and non-food products come from have also been de-
termined (table 2). To the question concerning checking the country, where the 
given food product was manufactured, while doing shopping, only 60% of 
Polish people answered that they do it “very often” or “often”. Among Ukraini-
ans, the cumulative result of these two options is 44.6%, however among Ro-
manians 45.8%. 

Moreover, with the use of the chi-square independency test, it has been 
proved that there is a statistically highly crucial difference in the approach of 
checking the food products country-of-origin between the inhabitants of the 
three researched countries. 

Table 2  

The frequency of checking “the food products country-of-origin” by the respondents,  
while doing shopping 

The frequency of check-
ing “the products’ coun-

try-of-origin”  

The test p factor = 0,0000*** (chi-square) 
Sum  Poland 

(quantity) 
Ukraine 

(quantity) 
Romania 
(quantity) 

Very often 131 (33.0%) 62 (15.5%) 72 (18.0%) 265 
Often 101 (25.4%) 116 (29.1%) 111 (27.8%) 328 
Neither often nor seldom 63 (15.9%) 76 (19.0%) 86 (21.6%) 225 
Seldom 44 (11.1%) 82 (20.6%) 69 (17.3%) 195 
Very seldom 31 (7.8%) 38 (9.5%) 36 (9.0%) 105 
Never 27 (6.8%) 25 (6.3%) 25 (6.3%) 77 
Sum  397 399 399 1195 

Source:  own elaboration. 

The purchasers similarly behave in relation to “checking the coun-
try-of-origin of food products” (fig. 1). In this case, as well, the respondents 
from Poland do it most frequently (48% – “very often” and “often”), the second 
place ex aequo take the inhabitants from Ukraine and Romania equally with 
45%. 
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Fig. 1. The frequency of checking “the non-food products’ country-of-origin” by the respondents 
while doing shopping 

Source:  own elaboration. 

It has also been established in the analyses done in what way the respond-
ents recognize “the country-of-origin”. It turned out that according to the Polish 
people’s opinion (79% of answers), Ukrainians (53.3% answers) and Romani-
ans (75.2% answers) the sign “made in” indicates the origin of a given product. 
The rest of the forms, which present the country, where certain goods were 
manufactured, were differently assessed by the respondents (tab. 3). 

Table 3  

The ways of recognizing information about the product’s country-of-origin by the consumers 

Specification 

Country Test p 
factor = 

0,0000***  
(chi-square) 

Poland Ukraine Romania 
N – number 
of answers % 

N – number 
of answers % 

N – number 
of answers % 

Brand 157 39.3 94 23.5 141 35.3 0.0000*** 
A product’s lan-
guage description 118 29.5 100 25.0 113 28.2       0.3394 

Bar code 31 7.8 61 15.3 20 5.0 0.0000*** 
Sign “made in”  317 79.3 213 53.3 300 75.2 0.0000*** 
It is difficult to 
say 

24 6.0 77 19.3 48 12.0 0.0000*** 

Source:  own elaboration. 

For example Poles indicated “brand” (39,3% answers) on the second place, 
however on the third one – “language of the product description” (29.5%). The 
respondents from Romania chose similarly: “brand” – 35.3% answers, “lan-
guage of a product’s description” – 28.2%. The inhabitants of Iwano-Frankowsk, 

23,2%

25,0%

19,9%

15,6%

11,0%

5,4%

19,3%

26,0%

18,8%

14,2%

12,5%

9,2%

13,1%

32,2%

22,2%

15,9%

11,1%

5,5%

0% 10% 20% 30%

very often

often

neither often nor seldom

seldom

very seldom

never
Romania

Ukraine

Poland



The effect of the product’s country-of-origin… 

 

291

however, showed “language of a product’s description” (25%) on the second 
place and on the third one “product’s brand” (23.5%). 

The aim of the present research has also been the attempt to define 
“a domestic product”. The respondents from the three analyzed countries simi-
larly perceive and describe “a domestic product”. Almost half of the people 
questioned from Poland and Romania claim that it is “produced in its own coun-
try”, which is quite a general statement because matters of the brand ownership, 
raw materials or employed people haven’t been brought up (fig. 2). 43% of the 
Ukrainians claim similarly. In turn, on the second place, according to the re-
spondents’ opinion from all the three countries, the following definition has 
appeared: “a domestic products are brand name goods”, however on the third 
place – “domestic products are goods manufactured in a company, which is 
owned by the inhabitants of a given country”. 

Fig. 2. The domestic product definition in the respondents’ opinion 

Source:  own elaboration. 

During the direct research, the respondents showed features, which charac-
terize domestic and foreign products. 

People from different countries, who took part in the survey, attributed 
many positive features to domestic products. However, there were some mean-
ingful differences between their opinions. Generally, the inhabitants of Poland 
and Romania claimed that the most important feature of food products is “ecol-
ogy”. Ukrainians definitely chose “high quality of the products” (tab. 4). Poles 
and Romanians put “high quality” on the second place, in contrast, Ukrainians 
“pro-health values” and “reliability”. 
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Table 4 

Domestic and foreign products features 

Domestic 
products features 

Country 
Test p factor= 

0,0000***  
(chi-square) 

Poland Ukraine Romania 
N – number 
of answers 

% 
N – number 
of answers 

% 
N – number 
of answers 

% 

High quality 163 40.8 128 32.0 83 20.8 0.0000*** 
Modernity 32 8.0 86 21.5 54 13.5 0.0000*** 
Ecology 165 41.3 82 20.5 106 26.5 0.0000*** 
Pro-health valor 88 22.0 87 21.8 74 18.5         0.3956 
Innovation 14 3.5 29 7.2 32 8.0  0.0189* 
Current fashion 28 7.0 47 11.8 30 7.5         0.0329* 
Pretty packaging 42 10.5 55 13.8 49 12.3         0.3714 
Adequate pat-
tern-designing 

46 11.5 53 13.3 91 22.8 0.0000*** 

Reliability 80 20.0 87 21.8 29 7.2 0.0000*** 

Foreign 
products features 

Poland Ukraine Romania  

N – number 
of answers 

% 
N – number 
of answers 

% 
N – number 
of answers 

% 
Test p factor= 

0,0000***  
(chi-square) 

High quality 107 26.8 181 45.3 149 37.3 0.0000*** 
Modernity 233 58.3 80 20.0 127 31.8 0.0000*** 
Ecology 25 6.3 77 19.3 26 6.5 0.0000*** 
Pro-health valor 9 2.3 76 19.0 14 3.5 0.0000*** 
Innovation 73 18.3 56 14.0 43 10.8    0.0100** 
Current fashion 121 30.3 70 17.5 109 27.3 0.0001*** 
Pretty packaging 54 13.5 30 7.5 64 16.0 0.0009*** 
Adequate pat-
tern-designing 

43 10.8 34 8.5 68 17.0 0.0007*** 

Reliability 24 6.0 80 20.0 19 4.8 0.0000*** 

Source: own elaboration. 

Other, and also differentiated between the respondents from the three re-
searched countries, are features attributed to foreign products. The people, who 
were surveyed, most frequently showed to their higher modernity (Polish and 
Romanian respondents in particular) and conformity with fashion or high quali-
ty (especially Ukrainians).  

Conclusions 

The research results, presented in this elaboration, allow formulating some 
meaningful conclusions. It can generally be stated that the key factors, which 
decide about the choice of certain product consumption groups (food, clothes, 
flat amenities, and products connected to sport, culture and leisure) are quality 
and price. These criteria are the most important, independently from which 
country is represented by the respondents. However, there are crucial statistical 
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differences in the degree assessment of this importance. “The effect of the coun-
try-of-origin”, in turn, is assessed by the respondents from the three countries, 
on the average or low level. 

In the present research, the purchase habits of the people who took part in 
the survey, in relation to food and non-food products’ country-of-origin, have 
also been defined. It turns out that Polish people, while doing shopping, check 
the products’ “country-of-origin” most often. 

What is more, the respondents from the three analyzed countries unani-
mously agreed that they recognize “the country-of-origin” by reading the sign 
“made in” or by analyzing the product’s brand. 

The conducted empirical research did not allow, however, unambiguously 
define “a domestic product”. However, most Polish, Romanian and Ukrainian 
respondents think that the most important criterion, which describes a domestic 
product is “produced in one’s own country”.  

The analyses results also showed which products features, in the customers’ 
opinion, are characteristic for domestic and foreign products. As far as domestic 
products are concerned, the respondents chose “high quality”, “ecology” and 
“pro-health values”. In turn, in case of foreign products, the people who took 
part in the survey most often indicated their higher modernity, “high quality” 
and “conformity with fashion”. 
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EFEKT KRAJU POCHODZENIA PRODUKTU  

A DECYZJE NABYWCZE  
POLSKICH, UKRAI ŃSKICH I RUMU ŃSKICH KONSUMENTÓW  

 
Streszczenie 

 
W publikacji przedstawiono wyniki badań empirycznych, których głównym celem było 

określenie postaw i preferencji konsumentów polskich, ukraińskich oraz rumuńskich w odniesie-
niu do kraju pochodzenia produktów. Podstawowy materiał źródłowy pozyskano dzięki wywia-
dom bezpośrednim, przeprowadzonym w trzech miastach: Rzeszowie (Polska), Iwano-Frankowsku 
(Ukraina) oraz Oradei (Rumunia), na próbie 1200 respondentów (po 400 osób w kaŜdym mie-
ście). Jako instrument pomiarowy wykorzystano kwestionariusz ankietowy. Przedstawione anali-
zy wykazały m.in., Ŝe efekt kraju pochodzenia produktu nie jest czynnikiem decydującym 
o zakupie danego dobra w opinii konsumentów polskich, ukraińskich i rumuńskich. Niemniej 
jednak, respondenci w swoich wyborach rynkowych zwracają uwagę na niniejsze kryterium. 
Ponadto ankietowani zgodnie uznali, Ŝe najwaŜniejszymi cechami opisującymi produkty krajowe 
są: wysoka jakość i ekologiczność zaś produkty zagraniczne – nowoczesność i zgodność z modą. 

Słowa kluczowe: efekt kraju pochodzenia produktu, konsument, badanie empiryczne Polska–
Ukraina–Rumunia 
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