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Profesorowi Bogdanowi Gregorowi
w siedemdziesięciolecie urodzin

przyjaciele, współpracownicy i uczniowie
tom ten dedykują





 
 
 
 
 

 
 
 

Profesor Bogdan Gregor 





Podziękowania

Profesor Bogdan Gregor – wybitny naukowiec, wspaniały dydaktyk, wycho-
wawca wielu pokoleń młodzieży, sprawiedliwy sędzia, człowiek wielkiego serca, 
wyrozumiały przełożony.

Pogoda ducha, życzliwość do ludzi, uśmiech na twarzy – taki jest Pan  
Profesor. 

Szanuje każdego człowieka bez względu na jego pozycję i status społeczny. 
Pomimo iż tak wiele osiągnął w swoim życiu pozostał skromnym, wyrozumia-
łym, po prostu dobrym człowiekiem, naszym Profesorem. 

Szanuje studentów, jest dla nich nie tylko nauczycielem, ale także wycho-
wawcą i partnerem. Uczciwy, rzetelny, bezstronny w swoich sądach – jako dy-
daktyk i naukowiec.

Otwarty na innowacyjne pomysły, używający merytorycznych argumentów 
w swoich działaniach. Potrafi docenić i szanować odmienne poglądy.

Wiele jeszcze wspaniałych cech można wymienić opisując sylwetkę Profeso-
ra, jednak ani słowa, ani oficjalny dorobek Pana Profesora nie oddają w pełni Jego 
osobowości. Za nimi kryje się Osoba wielka duchem, sercem i czynem.

Znaczące są zasługi Pana Profesora nie tylko dla nauki i dydaktyki, ale także 
dla rozwoju organizacji, kultury organizacyjnej i stosunków międzyludzkich. Jest 
wzorem służby akademickiej. Panie Profesorze jesteśmy wdzięczni za pełnienie 
różnych funkcji, za możliwość współpracy, za wyznaczanie kierunków rozwoju 
Wydziału i Uniwersytetu.

Miałam ogromną przyjemność poznać Pana Profesora pełniącego funkcję 
dziekana, jako człowieka odpowiedzialnego za losy społeczności Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wielka kultura, opanowanie, umiejętność 
rozwiązywania problemów – z namysłem i rozwagą.

Propozycja pełnienia funkcji prodziekana w kolegium kierowanym przez 
Profesora była dla mnie zaszczytem, wyzwaniem, ale także – jak się okaza-
ło – ogromną przyjemnością. Pan Profesor to osoba, której można zaufać, ale 
jednocześnie od której można otrzymać zaufanie. Jako dziekan potrafił nie tyl-
ko wyznaczyć zadania, ale także wspierać w ich realizacji. Zapewniał poczucie 
bezpieczeństwa, potrafił wysłuchać argumentów, świecił przykładem – swoją 
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pracowitością, zaangażowaniem, otwartym umysłem i umiejętnościami anali-
tycznymi. 

Panie Profesorze, cieszymy się, że jesteś z nami, że możemy razem z Tobą 
uczestniczyć w tak wspaniałym jubileuszu. Życzymy dużo zdrowia, siły i woli 
walki z przeciwnościami losu. 

Drogi Panie Profesorze zostań z nami, bo tutaj jest Twoje miejsce, które 
kształtowałeś przez długie lata. Zawsze będziemy o tym pamiętać. Dziękujemy.

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
prof. dr hab. Ewa Walińska



Wstęp

Prezentowana praca Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych zawiera 
opracowania pracowników Katedry Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego odpo-
wiadające ich zainteresowaniom i głównym kierunkom badawczym. Monografia 
została pomyślana jako publikacja uświetniająca jubileusz 70-lecia profesora dok-
tora habilitowanego Bogdana Gregora – obecnego wieloletniego kierownika Ka-
tedry Marketingu UŁ. Złożone artykuły stanowią – poza ich treścią merytoryczną 
– wyraz szacunku i uznania pracowników dla osiągnięć naukowych, dydaktycz-
nych i organizacyjnych prof. dr. hab. Bogdana Gregora. Są także podziękowaniem 
za dotychczasowe kierowanie zespołem. Obecnie w skład Katedry Marketingu 
UŁ wchodzi siedemnastu nauczycieli akademickich, w tym sześciu samodziel-
nych pracowników (dwóch profesorów tytularnych). Sześciu spośród szesnastu 
pracowników Katedry napisało i obroniło swoje prace doktorskie pod naukowym 
kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Gregora, co świadczy o jego osiągnięciach 
i zasługach dla Katedry Marketingu i Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie Katedra 
Marketingu UŁ jest silną jednostką organizacyjną, liczącą się pod względem do-
robku naukowego wśród instytutów i katedr marketingu szkół wyższych w Polsce. 

Publikację otwiera artykuł prezentujący sylwetkę prof. dr. hab. Bogdana  
Gregora – naukowca i dydaktyka akademickiego. W kolejnych częściach mono-
grafii autorzy podejmują problemy współcześnie istotne dla rozwoju marketingu, 
które często są przedmiotem dyskusji i konferencji naukowych. Poruszony został 
problem zachowań konsumenta i jego znaczenia dla przedsiębiorstw z różnych 
branż (K. Iwińska-Knop, A. Sibińska, B. Szymańska, K. Stopczyńska, A. Łaszkie-
wicz). Zaprezentowano także rozważania o teoretycznych podstawach i rozwoju 
marketingu, jakie toczą się od kilkudziesięciu lat (R. Kozielski) w zagranicznym 
i polskim środowisku naukowym oraz wśród praktyków marketingu, a także pro-
blemy efektywności marketingu (G. Golik-Górecka, P. Syty). Omówione zostało 
również zagadnienie znaczenia marketingu w ekspansji polskich przedsiębiorstw 
na rynki międzynarodowe (W. Grzegorczyk), przedstawiono rolę badań marke-
tingowych w strategii przedsiębiorstw (M. Kalińska-Kula), problem komunika-
cji marketingowej (M. Woźniakowski) oraz komunikacji między pracodawcą  
i pracownikiem (J.E. Biesaga-Słomczewska). Przedmiotem rozważań podjętych 
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w monografii jest także polityka marki i problemy lokowania produktu (W. Krawiec,  
B. Kurzyk), marketingu terytorialnego (J. Zrobek, J. Pachucka), marketingu no-
wych technologii (D. Trzmielak, A. Tarabasz) oraz transferu wiedzy i komercjali-
zacji akademickich innowacji (M. Grzegorczyk).

Autorzy są zdania, że przedłożone przez nich publikacje dotyczą istotnych 
współcześnie problemów marketingu i będą stanowić przesłankę do dyskusji za-
równo w środowisku akademickim, jak i wśród praktyków marketingu. 



Profesor Bogdan Gregor – naukowiec  
i nauczyciel akademicki

Przebieg kariery zawodowej i naukowej

Profesor dr hab. Bogdan Gregor urodził się w 22 listopada 1943 roku w Po-
rażynie w województwie wielkopolskim. Wyższe studia ukończył w roku 1966 
i uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlowo-Towaroznawczym Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Tam też rozpoczął pracę zawodową jako 
asystent stażysta, a następnie asystent. W roku 1968 został przeniesiony służbo-
wo na Uniwersytet Łódzki na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Do roku 1971 
pracował jako asystent i starszy asystent w Katedrze Ekonomiki Handlu na tym 
wydziale. W roku 1971 obronił pracę doktorską pt. Rynek artykułów do produk-
cji rolnej w regionach uprzemysławianych napisaną pod kierunkiem naukowym  
prof. dr. hab. Jerzego Dietla. Została ona uhonorowana nagrodą Ministra Szkolnic-
twa Wyższego. Od 1971 do 1988 roku pracował jako adiunkt w Katedrze Ekonomi-
ki Handlu, przekształconej w Instytut Obrotu Towarowego, a następnie w Katedrę 
Obrotu Towarowego. W roku 1987 obronił pracę habilitacyjną pt. Uwarunkowania 
i kierunki rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa. Od 1988 do 1990 roku pra-
cował na stanowisku docenta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, a od 
1991 do 2002 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego (od 1994 roku na Wy-
dziale Zarządzania wyodrębnionym z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego). 
W grudniu 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych i od roku 2004 
do chwili obecnej pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Łódzkim.

Profesor dr hab. Bogdan Gregor pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji 
w Uniwersytecie Łódzkim – i tak w latach 1973–1980 był p.o. zastępcą dyrekto-
ra Instytutu Obrotu Towarowego, w latach 1983–1989 p.o. zastępcą kierownika  
Katedry Obrotu Towarowego, od 1992 roku do chwili obecnej jest kierownikiem 
Katedry Marketingu, a w jej ramach kierownikiem Zakładu Badań Marketingo-
wych. W latach 1990–1993 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Ekono-
miczno-Socjologicznego, a w latach 1993–1994 dziekana tego Wydziału. Od 



12 Profesor Bogdan Gregor – naukowiec i nauczyciel akademicki

1994 do 2002 roku i następnie od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję dziekana Wy-
działu Zarządzania UŁ. W roku 2008 został wybrany prorektorem Uniwersytetu 
Łódzkiego ds. ekonomicznych i funkcję tę pełni do chwili obecnej.

Ponadto profesor dr hab. Bogdan Gregor pełnił inne funkcje w Uniwersytecie 
Łódzkim i poza nim. Zaliczyć do nich można: 

 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Handlu UŁ (1971–
1980);

 • sekretarz naukowy Sekcji Łódzkiej Komitetu Badań Regionów Uprzemy-
słowionych PAN (1972–1980);

 • członek Sekcji Produkcyjnej Obsługi Rolnictwa w Komitecie Organizacji 
Produkcji Rolnej i Wyżywienia Kraju PAN (1976–1978);

 • od 1975 członek, a od 1977 do 1979 roku, sekretarz naukowy Komisji 
Organizacji Przestrzennej Obszarów Wiejskich w Komitecie Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju PAN;

 • członek Zespołu Konsultacyjnego przy Zarządzie Wojewódzkiego Związ-
ku Spółdzielni Rolniczych „SCh” w Płocku (1977–1980) oraz w Skierniewicach 
(1978–1987);

 • członek Sekcji III – Gospodarka Żywnościowa i Obsługa Rolnictwa w Ko-
mitecie Organizacji Produkcji Rolnej i Gospodarki Żywnościowej PAN (1978–
1980);

 • członek Sekcji Obrotu Rolniczego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN 
(1984–1987);

 • członek Sekcji „Obrót i Przetwórstwo” Komitetu Ekonomiki Rolnictwa 
PAN (1987–1989);

 • członek zespołu doradców prezesa Agencji Rynku Rolnego (1990–1993);
 • ekspert Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przy Senacie RP 

(1989–1993);
 • z-ca przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Promocji Biznesu 

„Ekorno” (1990–1994);
 • członek Zespołu ds. Rynku Rolnego i Spółdzielczości w Radzie ds. Wsi 

i Rolnictwa przy Prezydencie RP (1992–1993);
 • członek Rady Zarządzającej Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania 

UŁ (1994 – do chwili obecnej);
 • przewodniczący Rady Programowej studiów MBA (1995 – do chwili 

obecnej);
 • z-ca redaktora naczelnego Redakcji Naukowo-Dydaktycznej „Folia Oeco-

nomica” UŁ (1996 – do chwili obecnej);
 • przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Handlu przy Prezydencie  

m. Łodzi (2001);
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 • współprzewodniczący Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania UŁ 
(2003 – do chwili obecnej);

 • przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół w Polsce od 2012 roku do chwili obecnej.

Należy podkreślić, że jako wieloletni dziekan Wydziału Zarządzania UŁ 
prof. dr hab. Bogdan Gregor przyczynił się w znaczący sposób do jego rozwoju. 
Wydział Zarządzania jest dzisiaj cenionym w kraju i za granicą ośrodkiem ba-
dań naukowych oraz kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr menedżerskich. 
Już w pierwszych latach swego istnienia Wydział Zarządzania nawiązał rozległą 
współpracę międzynarodową. W kooperacji z Uniwersytetem Maryland (USA) 
utworzono Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania z bogatą ofertą dydak-
tyczną (w tym m.in. prestiżowe w świecie studia MBA). Profesor dr hab. Bogdan 
Gregor ma ogromny wkład w budowę i oddanie do użytku w 2002 roku nowego 
gmachu Wydziału Zarządzania.

Zainteresowania naukowo-badawcze

Profesor dr hab. Bogdan Gregor jest znanym i cenionym autorytetem na-
ukowym. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczyły początkowo pro-
blematyki rynku rolnego i handlu wiejskiego, a następnie marketingu. Obecnie 
koncentruje się na problematyce marketingu w świetle wyzwań zmieniającego 
się otoczenia i procesów globalizacyjnych oraz zastosowań nowych technologii 
informatycznych w handlu i marketingu. W ciągu ostatnich kilku lat podejmował 
badania naukowe dotyczące takich problemów, jak: e-commerce w sektorach B2B 
i B2C, marketing terytorialny oraz badania marketingowe.

Podczas pracy w Uniwersytecie Łódzkim prof. dr hab. B. Gregor wielokrot-
nie uzyskał zagraniczne stypendia naukowe i przebywał na stażach zagranicz-
nych. Były to: 

 • stypendium badawcze Fundacji Humboldta (RFN) – łącznie 19 miesięcy 
(1980–1982);

 • staż w Instytucie Ekonomicznym w Uniwersytecie w Roterdamie (Holan-
dia – 1986);

 • staże na Uniwersytetach w Mannheim i Giessen (RFN) – (1989, 1992, 
1994, 1995, 1997);

 • stypendium badawcze DAAD (RFN) – (1991);
 • staż na Uniwersytecie w Pitsburgu (USA) – (1994);
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 • staż na Uniwersytecie Karlsruhe (RFN) – (1995);
 • staż na Uniwersytecie Maryland (USA) – (1994, 1997, 1999). 

Godny podkreślenia jest dorobek naukowy prof. dr. hab. B. Gregora. Obej-
muje on ponad 230 publikacji (w części we współautorstwie), w tym kilkanaście 
książek, a także kilkadziesiąt opracowań niepublikowanych. Do najważniejszych 
można zaliczyć publikacje książkowe: pt. E-Commerce, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz–Łódź 2002 (współautor M. Stawiszyński) oraz współautor-
stwo książek: pod red. H. Mruka pt. Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003 i Mar-
keting terytorialny pod red. Tadeusza Markowskiego, Polska Akademia Nauk, 
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.

Za osiągnięcia naukowo-badawcze prof. dr hab. B. Gregor otrzymał dwie 
Nagrody Ministra (1972, 1999), Nagrodę Prezydenta m. Łodzi (1975), Nagrodę 
Sekretarza Naukowego PAN (1980), Nagrodę Rektora Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu (2004) oraz jedenaście Nagród Rektora UŁ (indywidualnych i ze-
społowych). Profesor dr hab. Bogdan Gregor był kierownikiem wielu projektów 
naukowo-badawczych. 

Działalność dydaktyczna i kształcenie  
młodej kadry naukowej

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność dydaktyczno-wychowaw-
cza i wkład prof. dr. hab. Bogdana Gregora w rozwój młodej kadry naukowej. 
Podczas pracy w Uniwersytecie Łódzkim pełnił on następujące funkcje: 

 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Handlu (1971–1980), 
w uznaniu zasług na tym polu Jego nazwisko zostało wpisane do Złotej Księ-
gi Międzynarodowego Studenckiego Ruchu Naukowego w Bratysławie (1978); 
otrzymał również Honorową Odznakę SZSP (1979) oraz „Medal za Zasługi dla 
Studenckiego Ruchu Naukowego” (1980);

 • współautor eksperymentu dydaktycznego pod nazwą „Uczenie poprzez 
udział studentów w badaniach” (1983–1986);

 • współautor programu studiów na kierunku „Zarządzanie i Marketing” 
(1989–1990);

 • współautor programu studiów na specjalności i kierunku studiów „Marke-
ting” (1990, 2007, 2012);

 • współautor programu studiów MBA (polsko-amerykańskich – wspólnie 
z Uniwersytetem w Maryland w Stanach Zjednoczonych w 1994 i polsko-francu-
skich, wspólnie z Uniwersytetem Lyon III we Francji – 1992);
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 • organizator i współautor programu Studiów Podyplomowych „Marketin-
gowe Zarządzanie Firmą” (1992);

 • autor programu bloku specjalizacyjnego e-Commerce (2003);
 • wykładowca przedmiotów: „Analiza rynku” i „Badania marketingowe” na 

studiach dziennych magisterskich, MBA i studiach podyplomowych;
 • autor i współautor: dwóch podręczników i jednego skryptu z zakresu ba-

dań rynkowych i marketingowych;
 • promotor ponad 600 prac magisterskich i licencjackich (w tym dziewięć 

prac w języku angielskim).

Profesor dr hab. B. Gregor ma duży wkład w rozwój młodej kadry nauko-
wej. Wypromował 19 doktorów (w tym jeden obywatel Niemiec). Był promo-
torem Doktoratu Honorowego nadanego przez UŁ prof. dr. Lee E. Prestonowi 
z Uniwersytetu Maryland (USA). Był też recenzentem ośmiu prac habilitacyjnych  
i jedenastu prac doktorskich.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

Dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i wkład prof. dr. hab. Bogdana  
Gregora w kształcenie młodej kadry naukowej został doceniony, a wyrazem tego 
są jego liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Należą do nich: 

Odznaczenia
Medal 25-lecia WSE w Bratysławie (1974)
Honorowa Odznaka SZSP (1979)
Medal za Zasługi dla Studenckiego Ruchu Naukowego (1980)
Złoty Krzyż Zasługi (1986)
Złota Odznaka UŁ (1988)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993)
Medal „UŁ w Służbie Społeczeństwa i Nauki” (1994)
Medal 50-lecia UŁ (1998)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003)
Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”(2008)
Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011) 
Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Ministra Obrony Narodowej (prymus Studium Wojskowego WSE 

w Poznaniu) – 1965
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Nagrody Ministra:
 •  dwie nagrody za osiągnięcia naukowe (1972, 1999)
 •  jedna za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne  

(1979)
Nagroda naukowa (zespołowa) Prezydenta m. Łodzi (1975)
Wyróżnienie dyplomem w Ogólnopolskim Plebiscycie na Najlepszego 

Dydaktyka i Wychowawcę (organizowanego przez Zarząd Główny 
SZSP) – 1979

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1980)
Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego:

 •  jedenaście nagród (indywidualnych i zespołowych) za osiągnię-
cia naukowo-badawcze (1975, 1976, 1978, 1979, 1985, 1986, 
1987, 1989, 1992, 1997, 2003)

 •  dwadzieścia nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
i organizacyjne (1970, 1974, 1976–1980, 1988, 1990, 1992–
2002).



Krystyna Iwińska-Knop

Wartość dla klienta jako fundament lojalności

Wstęp

Współczesny rynek cechuje dynamizm zachowań jego podmiotów. Wzrasta 
intensywność konkurowania. Nabywcy mają do wyboru ogromny wachlarz pro-
duktów, co powoduje, że są coraz bardziej świadomi dokonywanych wyborów, 
oczekują natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb, nie poddają się ma-
nipulacjom i wymagają indywidualnego traktowania. Coraz częściej dostrzegają 
swoją rolę w rynkowym sukcesie firmy. Żądają coraz więcej, nie tylko doskona-
łej jakości produktów, ale także dodatkowych korzyści. Doświadczenia zakupo-
we współczesnych klientów wpisują się w proces redefiniowania poszukiwanych 
przez nich wartości. Zatem celem oferentów powinno być dostarczanie klientowi 
wartości wyższej niż czyni to konkurencja. Klient dokonując zakupu określonego 
produktu kieruje się wartością postrzeganą, którą definiuje jako stosunek jakości 
do ceny. Poszukując maksimum satysfakcji, patrzy na transakcję nie tylko przez 
pryzmat ceny, ale również komunikacji i relacji, jakie zachodzą między nim a do-
stawcą produktu przed sprzedażą, w jej trakcie, w czasie użytkowania czy obsługi 
posprzedażnej. Dostrzeżenie tych zależności sprawia, że firma tworzy wartość 
i kreuje lojalnych klientów, których uważa się obecnie za jeden z głównych czyn-
ników budowania przewagi konkurencyjnej.

Istnieje wiele instrumentów marketingowych, które są wykorzystywane 
w zarządzaniu wartością dla klienta. Jak wykazują badania, są nimi aplikowane 
już w wielu przedsiębiorstwach relacje z klientami i otoczeniem, a także stan-
dardowo strategia ceny, marki, produktu, promocjii dystrybucji1. Szczególnie ten 
pierwszy element zasługuje na uwagę, wymyka się bowiem z mało już atrakcyjnej 
koncepcji marketingu-mix.

Zagadnieniem podjętym w artykule jest zatem wskazanie na obszary tworze-
nia wartości dla klienta ze szczególnym uwzględnieniem relacji z klientem oraz 

1 P. Hadrian, Działania marketingowe przedsiębiorstw handlowych w budowaniu wartości 
(wyniki badań empirycznych), „Handel Wewnętrzny” 2007, nr 3, s. 36.
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wykorzystania programów lojalnościowych jako sposobu przywiązania klienta do 
firmy i oferującego mu wartość. Podstawę źródłową opracowania stanowią studia 
literaturowe oraz badania empiryczne przeprowadzone w roku 2011 na próbie 559 
respondentów na rynku telefonii komórkowej oraz w roku 2012 na próbie 312 
respondentów – klientów stacji benzynowych. Badania wykazują, że programy 
lojalnościowe na tych rynkach należą do najbardziej rozpoznawalnych i najczę-
ściej wykorzystywanych, obok oferty lojalnościowej sieci hipermarketów Real. 
Dobór respondentów był przypadkowy, dlatego też z ostrożnością należy podejść 
do ich wartości uogólniającej. Niemniej jednak uzyskane wyniki pozwalają na 
zilustrowanie interesującego autorkę problemu. Jako uzupełniające wykorzystano 
również badania empiryczne prowadzone na różnych rynkach przez studentów 
Wydziału Zarządzania UŁ w latach 2007–2012 w ramach prowadzonego przez 
autorkę seminarium magisterskiego, a także badania innych autorów.

Wartość dla klienta – kontekst literaturowy

Nowy paradygmat w postaci marketingu wartości pojawił się w teorii zarzą-
dzania stosunkowo dawno. Już w roku 1954 Peter Drucker wprowadził do literatu-
ry pojęcie wartości, a pod koniec lat osiemdziesiątych Michael Porter wykorzystał 
wartość dodaną w modelu łańcucha wartości. Dzięki badaniom Portera pojęcie 
wartości dla klienta zostało zaimplementowane do współczesnych koncepcji za-
rządzania, takich jak: TQM, Reeigenering, Zarządzanie Wartością Firmy, CRM.

W teorii marketingu badania nad wartością dla klienta podjęto w latach dzie-
więćdziesiątych, wykorzystując dorobek teorii wyboru i zachowań konsumenta 
oraz psychologii. Pojęcie wartości znalazło swoje miejsce wśród takich terminów, 
jak użyteczność, korzyść, satysfakcja2.

Wartość dla klienta ma zróżnicowaną konotację. Ph. Kotler definiował po-
czątkowo wartość jako użyteczność produktu bądź usługi związaną z korzyściami 
i kosztami, które klient uzyskuje i ponosi nabywając produkt lub usługę. Jest ona 
zatem różnicą między całkowitą wartością produktu oraz kosztem, jaki musi po-
nieść w związku z jego nabyciem3. Skoncentrowanie się na atrybutach produktu 
okazało się niewystarczające, gdyż uwzględniało głównie klientów, którzy doko-

2 Por. S. Smyczek, Kreowanie a dostarczanie wartości dla klienta poprzez sieci w sektorze 
usług, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3, t. II, Marketingowe sposoby kreowania wartości dla 
klienta, s. 95.

3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, 
Warszawa 1994, s. 33.
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nywali zakupu po raz pierwszy. Ci natomiast, którzy realizowali zakupy powtórne 
zwracali uwagę na konsekwencje użytkowania produktu i możliwość osiągania 
celów z nim związanych, na co wskazywał A. Parasuraman. Ta konstatacja do-
prowadziła Kotlera do nowego definicyjnego ujęcia, według którego wartość dla 
klienta jest pojmowana jako różnica między całkowitą wartością dla klienta, ro-
zumianą jako wiązka korzyści oczekiwanych przez klienta, a całkowitym kosztem 
odnoszącym się do wiązki kosztów, których spodziewają się klienci w związku 
z nabyciem dobra lub usługi4. Wartość dla klienta nie jest zatem wartością dostar-
czoną, ale wartością oczekiwaną, co ma określone konsekwencje dla implemen-
tacji koncepcji zarządzania wartością, ale też dla jej identyfikacji przez podmioty 
rynkowe. Jeśli do tego dodamy, że oczekiwania mają charakter indywidualny, 
subiektywny, co oznacza tyle indywidualnych korzyści i kosztów, ile klientów, 
to od razu implikuje to konieczność dużej ostrożności w generalizowaniu wiązki 
korzyści jako podstawy definiowania wartości dla klienta.

W tym kontekście definicja wartości dla klienta zaproponowana przez M. Szy-
murę-Tyc wydaje się mieć znaczenie fundamentalne5. Wartość dla klienta rozumie 
autorka jako nadwyżkę subiektywnie postrzeganych korzyści nad subiektywnie po-
strzeganymi kosztami związanymi z nabywaniem i użytkowaniem produktu. Owo 
subiektywne podejście patrzenia na wartość dla klienta stanowi trudność wykorzy-
stania tej kategorii w procesie decyzyjnym. Skoro każdy klient może ją postrzegać 
inaczej, to jednocześnie zaproponowanie właściwych w danym miejscu i czasie in-
strumentów jej kreowania przez firmę wymaga ciągłych badań i monitorowania za-
chowań klientów, co w praktyce funkcjonowania polskich firm nadal jest rzadkością.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na emocjonalny aspekt więzi powstającej 
między klientem a dostawcą po tym, jak klient skonsumował produkt i odnalazł 
w nim adekwatną wartość dla siebie. To emocjonalne ujęcie może stanowić pod-
stawę budowy trwałych relacji z klientami, a w konsekwencji wyzwolenie postaw 
lojalnościowych6.

Na bazie tych rozważań wyodrębnić można sześć głównych atrybutów war-
tości dla klienta:

 • subiektywizm, zdeterminowany przez indywidualne potrzeby i oczekiwania,
 • sytuacyjny charakter odnoszący się do określonej sytuacji nabycia i użyt-

kowania produktu,

4 Por. S. Smyczek, op. cit., s. 96.
5 M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta 

i przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2005, s. 75.
6 Por. H.E. Jr Butz, L.D. Goodstein, Measuring Customer Value: Gaining the Advantage,  

„Organizational Dynamics” 1996, No 24, s. 63, cyt. za: M. Lewicki, Instrumenty tworzenia wartości 
dla klienta w handlu elektronicznym, Poznań 2012, s. 118 (npubl.).
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 • wartość postrzeganą dotyczącą cech, które klient dostrzega, pomijając zaś 
te, których nie jest w stanie zidentyfikować,

 • niemierzalność, co sprawia, że poszukuje się metod jej kwantyfikacji, 
przyjmując najczęściej do jej mierzenia kategorię pochodną – satysfakcję klienta7,

 • dynamizm wynikający z faktu zmienności oceny wartości dla klienta w cza-
sie, np. podczas dokonywania zakupu, a następnie w trakcie jego użytkowania,

 • uniwersalność rozumianą jako możliwość jej definiowania w odniesieniu 
do różnych segmentów rynku, ale także mającą szerszy zasięg pojęciowy niż uży-
teczność czy satysfakcja.

Z kolei spodziewane przez klienta wartości można rozpatrywać w kilku  
wymiarach8:

 • wartości funkcjonalne związane z użytecznością produktu i odnoszące się 
do jego cech,

 • wartości społeczne związane z wizerunkiem klienta na podstawie nabywa-
nych i konsumowanych przez niego produktów,

 • wartości emocjonalne oznaczające zdolność generowania afektów o ce-
chach pozytywnych i negatywnych,

 • wartości poznawcze zawierające potencjał innowacyjny i rozwojowy  
produktu,

 • wartości warunkowe związane z postrzeganiem wartości w określonej sy-
tuacji życiowej konsumenta.

Wszystko to wskazuje na złożoność kategorii wartości dla klienta, co stano-
wi wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw w zakresie kreowania i dostar-
czania wartości, której atrybuty, rodzaje i korzyści z nich wynikające najbardziej 
odpowiadają oczekiwaniom klientów.

Zdolność przedsiębiorstwa do dostarczania klientowi lepszej wartości niż 
konkurenci jest jedną z najbardziej docenianych opcji strategicznych, jakie może 
mieć do wyboru przedsiębiorstwo.

7 Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, red. A. Sagan, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 55–58 oraz M. Szymura-Tyc, op. cit., 
s. 76.

8 J.N. Sheth, B.I. Newman, B.L. Gross, Consumption Value and Market Choises: Theory and 
Applications, Thompson South Western, New York 1991.
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Instrumenty kreowania wartości dla klienta

Opierając się na poziomach wartości dla klienta można wyodrębnić działania 
(instrumenty) wpływające na jej postrzeganie. Wartość podstawowa posiłkuje się 
instrumentami marketingu-mix, którego koncepcja jest aktualnie mało atrakcyjna 
poznawczo, ale gdzie oferta produktowa ma znaczenie decydujące, wynikające 
z rdzenia produktu. Klient otrzymuje podstawowe korzyści, np. wartości odżyw-
cze w przypadku artykułów spożywczych. Cechuje ją homogeniczność potrzeb 
i oczekiwań znajdujących przełożenie na homogeniczność produktów w zakresie 
dostarczanej klientom wiązki korzyści. Satysfakcja klienta wynika z podstawo-
wych atrybutów produktu i trudno obecnie uznać, że tego typu działanie może 
skutkować wysokim poziomem satysfakcji i tworzeniem lojalności. 

Istotną rolę w myśl tradycyjnie pojmowanych instrumentów marketingowych 
odgrywa cena jako element wartości dla klienta, a także promocja i dostępność 
produktu.

Na drugi poziom wartości ma wpływ wartość dodatkowa oparta na zbiorze 
narzędzi konkurowania w postaci: opakowania, wzornictwa, gwarancji, jakości, 
certyfikatów, nowych produktów, różnicowania cen w zależności od segmentu 
rynku, zindywidualizowanych działań promocyjnych, usług dodatkowych.

Obsługa klienta zawiera się w wyższym, trzecim poziomie wartości, przy-
czyniając się do tworzenia więzi opartej na relacjach, która stanowi czwarty 
poziom wartości dla klienta. Jak już wspomniano, w warunkach współczesnego 
rynku bardzo trudno osiągnąć przewagę konkurencyjną bazując na cechach pro-
duktu, uwzględniając nawet wartości dodatkowe. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że lojalność klientów wobec marek nie odnosi się do produktu, ale do 
relacji klienta z firmą. Obsługa klienta znacznie zwiększa atrakcyjność oferty 
i poziom satysfakcji klientów z dokonanych zakupów, co skutkuje ich pona-
wianiem i lojalnością. Jej atutem jest zindywidualizowany charakter, wpływ 
na unikatowość firmy i wyróżnienie od pozostałych. System obsługi wywiera 
pierwsze i może najważniejsze wrażenie na kliencie. Ma szczególne znaczenie 
w sytuacji, kiedy klient nie potrafi zobiektywizować cech produktu i w swoich 
decyzjach kieruje się profesjonalizmem sprzedawcy. Jednocześnie pozytywne 
doświadczenia owocują na ogół powtarzalnością zakupów, a w konsekwencji 
w toku dalszej współpracy nawiązaniem relacji partnerskich. Niestety wiele 
firm zapomina, że nie tylko nawiązanie relacji, ale ich podtrzymywanie decy-
duje o satysfakcji i lojalności. Tymczasem często pojawia się „luka relacji”, gdy 
klient w momencie kluczowym dla kształtowania lojalności, a wiec po dokona-
niu zakupu, kiedy jest narażony na dysonans pozakupowy, zostaje przez firmę 
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„porzucony”. Rozbieżności między oczekiwaniami a obsługą klienta mogą być 
różnej natury:

 • luka promocyjna, a więc sposób w jaki obsługa klienta jest przedstawiana,
 • luka w rozumieniu potrzeb,
 • luka proceduralna, kiedy oczekiwania klientów nie są przekładne na odpo-

wiednie systemy i procedury operacyjne,
 • luka w zachowaniu, kiedy obsługa nie jest zgodna z ustaloną procedurą 

operacyjną,
 • luka w percepcji, kiedy klienci inaczej postrzegają poziom obsługi niż wy-

gląda on w rzeczywistości9.
Wysiłki firm w kierunku minimalizacji zaprezentowanych rozbieżności są 

wyrazem troski o klienta i dostarczania wartości odpowiadającej wyobrażeniom. 
Tak rozumiana wartość dla klienta wpływa na poziom satysfakcji, a następnie 
poziom lojalności. Lojalny klient to nabywca o silnym poczuciu więzi (również 
emocjonalnej), wykazujący przywiązanie do firmy i jej produktów, dokonujący 
zakupów powtarzalnych nawet wówczas, gdy dostawca nie oferuje mu najlepszej 
ceny w poszczególnych transakcjach (tolerancyjny względem wahań cenowych). 
Kupując coraz więcej i polecając firmę innym, staje się ambasadorem firmy i ma-
rek. Niejednokrotnie lojalność wobec marek jest tak duża, że nawet „potknięcia” 
firmy nie powodują utraty klientów. Trudności z tytułu przestawienia się klien-
ta na inną markę i związane z tym koszty oraz ryzyko nieotrzymania wartości 
przez niego oczekiwanej, zwiększają jego tolerancję na uchybienia ze strony fir-
my. Wielu badaczy tej problematyki wyraża pogląd, że lojalny klient jest w stanie 
przysporzyć firmie więcej korzyści (o ile oczywiście firma będzie nim zarządzać 
w sposób przemyślany)10 niż mogłaby ona uzyskać z inwestowania, np. w nowe 
technologie.

Do niedawna wiązano lojalność klienta wobec firmy tylko z poziomem jego 
satysfakcji. Tymczasem podmioty gospodarcze, które koncentrowały się jedynie 
na osiąganiu pożądanego stanu satysfakcji klientów stawały się łatwym „łupem” 
dla konkurentów, może się bowiem zdarzyć, że klient jest zadowolony, a mimo 
to jest nielojalny11. Satysfakcja klientów, traktowana jako niezbędny warunek do 
osiągnięcia sukcesu rynkowego, jest więc już niewystarczająca do ich utrzyma-

9 N. Hill, J. Aleksander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2003, s. 17.

10 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 206.
11 Biorąc pod uwagę kryterium satysfakcji i lojalności, można podzielić klientów na 4 grupy, 

tj. zadowolonych i lojalnych, zadowolonych i nielojalnych, niezadowolonych i lojalnych oraz nieza-
dowolonych i nielojalnych. Cyt. za: S. Smyczek, Lojalność konsumentów na rynku, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 111.



Wartość dla klienta jako fundament… 23

nia. Zatem powszechnie rozumiane zadowolenie klienta może okazać się sukce-
sem pozornym, bo krótkotrwałym. Żeby stworzyć lojalnego klienta, należy go 
zachwycić, ale, co trzeba szczególnie podkreślić, jednocześnie uruchomić takie 
mechanizmy i działania, które zapewnią ciągły dialog między stronami. Dopiero 
wówczas jest szansa na przywiązanie klienta do swojego dostawcy na tyle silnie, 
że nawet pojawienie się konkurencji, oferującej korzystniejsze ceny lub wyższej 
jakości produkty, nie powoduje jego utraty12. Do działań tych zalicza się: tworze-
nie bazy klientów i segmentację klientów z punktu widzenia opłacalności dla fir-
my, indywidualizowanie oferty i sposobu komunikacji, dostosowywanie poziomu 
obsługi do standardów, jakich klient oczekuje, i wiele innych.

Wynika z tego, że ów dialog, personalizacja obsługi, jej jakość przed i po 
sfinalizowaniu transakcji mają w aktualnych warunkach rynkowych największy 
wpływ na postrzeganą przez klienta wartość, a tym samym rentowność firmy 
i zwrot zainwestowanego kapitału.

W najnowszych opracowaniach zwraca się uwagę na dynamizm relacji. 
Klienci zmieniają się w czasie, ewoluują, co w konsekwencji zmusza przedsię-
biorstwa do ciągłej modyfikacji proponowanych wartości. Właściwie prowadzo-
na aktywność marketingowa pozwala dopasowywać ją do zmiennych oczekiwań, 
pozwala na pozyskiwanie nowych klientów, utrzymanie dotychczasowych, odzy-
skanie utraconych. Zarządzanie relacjami z klientem implikuje konieczność po-
dejmowania działań zarządczych odnośnie do dostarczania wartości pożądanej 
przez klientów13.

Traktując relacje jako obszar tworzenia wartości dla klienta należy zwrócić 
uwagę na dwa wyzwania stojące przed firmami na współczesnym rynku. Pierwsze 
dotyczy przejścia od kultury sprzedaży do kultury relacji, drugie zaś filozofii za-
rządzania relacjami, gdzie zamiast CRM (Customer Relationship Management), 
zarządzania relacjami z klientem powinno się przejść do wykorzystania koncepcji 
CMR (Customer Managed Relationship), a więc relacji zarządzanych przez klien-
ta. Oznacza to rzeczywistą orientację na nabywcę, zorganizowanie systemu rela-
cji zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów i oddanie w ich ręce decyzji 
o tym, w jaki sposób chcą zarządzać swoimi kontaktami z firmą14.

Na tle tych rozważań można wyodrębnić pięć strategii łączących wartość dla 
klienta z poruszanym wyżej aspektami:

12 P. Cheverton, Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, 
Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 82.

13 E. Rudawska, Zarządzanie portfelem klientów – źródło wartości kreowanej przez marke-
ting, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 1, s. 242.

14 Poprawić obsługę klienta i jednocześnie zwiększyć zyski, „Harvard Business Review” 2010, 
luty, s. 93.
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1. Strategia efektywności polegająca na oferowaniu wartości, które przyczy-
niają się do minimalizacji finansowych i czasowych kosztów ponoszonych przez 
klienta. Firma może np. udostępnić nabywcom skorzystanie z usług w jednym 
miejscu zwiększając tym samym użyteczność miejsca i czasu, zaproponować bez-
płatne narzędzia komunikacji, wykorzystać personel do udzielania informacji itd.

2. Strategia dostarczania darmowych wartości, a więc np. bezpłatne korzy-
stanie z ofert firmy przy jednoczesnym założeniu, że firma rekompensuje ten fakt 
zyskami z reklam.

3. Strategia kompleksowego rozwiązania odnosząca się do komponowania 
zróżnicowanej oferty z uwzględnieniem zjawiska substytucyjności, komplemen-
tarności, łączenia elementów masowych i popularnych z bardziej elitarnymi.

4. Strategia unikatowych wartości wynikająca często z innowacji, oferowa-
nia produktów i usług niedostępnych u innych podmiotów lub też odkrycia niszy 
rynkowej. W tej sytuacji podmiot może stosować wyższe ceny.

5. Strategia współtworzenia wartości wiążąca się z motywowaniem klien-
tów do komponowania wiązki korzyści o dużym stopniu indywidualizacji lub też 
tworzenia wartości poprzez budowanie relacji, przekazywanie pozytywnych in-
formacji i rekomendacje15.

Obserwacje polskich przedsiębiorstw wskazują, iż wykorzystują one rozwią-
zania mieszane, oferując wiązkę korzyści łączącą wartości funkcjonalno-instru-
mentalne ze społeczno-relacyjnymi i poznawczymi, co można uznać za odpo-
wiedź na zmieniające się zachowania i oczekiwania nabywców.

Programy lojalnościowe w tworzeniu wartości dla klienta

Korzyści użytkowe i ekonomiczne są najbardziej ewidentnym odbiciem ofe-
rowanych wartości. Lansowana koncepcja marketingu relacji nie jest powszechna, 
co wynika z braku wiedzy i kompetencji odnośnie do jej implementacji. Tymczasem 
marketing relacji oferuje długotrwałą wartość poprzez rozszerzenie udziału klienta 
we wzroście dochodowości, budowaniu jego lojalności opartej na zaufaniu i wzajem-
nych korzyściach. Czy warunek ten spełniają programy lojalnościowe będące spekta-
kularnym, ale nie zawsze skutecznym instrumentem przywiązania klienta do firmy?

W przeciwieństwie do krótkookresowych działań promocyjnych mają cha-
rakter strategiczny przyczyniający się do utrzymanie klientów. W Polsce stanowią 

15 Por. T. Doligalski, Strategie kształtowania kompozycji wartości dla klienta w Internecie, 
[w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel, 
PWE, Warszawa 2010, s. 274–278.
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nadal swoiste novum, występuje „zauroczenie” chęcią wykorzystania okazji, a po-
wszechny spryt i smykałka do kolekcjonerstwa sprawiają, że pojawia się na rynku 
kategoria klientów – kolekcjonerów kart, nawet jeśli z nich nie korzystają. Ob-
serwacje rynków pokazują jednak, że ich atrakcyjność maleje wraz ze wzrostem 
liczby, sam więc fakt posiadania karty nie oznacza dużego stopnia identyfikacji 
z firmą, a przede wszystkim satysfakcji z jej użytkowania.

Celem wdrożenia programów lojalnościowych jest chęć przekonania klien-
tów, że dokonują słusznego wyboru lub też pozyskanie klientów konkurencji. 
Szczerość intencji odnośnie do dostarczania korzyści, a tym samym zwiększania 
wartości oferty jest podstawowym warunkiem powodzenia przedsięwzięcia. Po-
nadto istotne jest, aby korzyści oferowane przez program lojalnościowy były waż-
ne dla klientów i spotykały się z właściwym ich odbiorem. Wymaga to identyfiko-
wania potrzeb i oczekiwań poprzez badania rynku. W sytuacji idealnej programy 
lojalnościowe powinny uwzględniać heterogeniczność nabywców, co w sytuacji 
ich masowej projekcji jest mało realne. Wymaga bowiem odczytywania przez 
firmę rzeczywistych wartości, na których zależy klientowi, a dla różnych segmen-
tów wartości te są różnie definiowane i hierarchizowane. Dlatego też przegrywa-
ją niejednokrotnie z innymi, bardziej zindywidualizowanymi instrumentami kre-
owania lojalności budującymi więź z klientem, np. kluby konsumenckie, udział 
w specjalnych imprezach, indywidualne warunki zakupu, doradcze kluby konsu-
mentów, gorące linie telefoniczne, listy/maile firmowe do klientów). Uzyskiwane 
korzyści wynikające z wartości dodanej mogą się opierać na przesłankach eko-
nomicznych, racjonalnych (tzw. korzyści twarde) i przybierają wówczas formę 
rabatów, promocji, nagród lub też na przesłankach emocjonalnych opartych na 
interakcji z klientem (tzw. korzyści miękkie)16. Pierwszy rodzaj jest stosunkowo 
łatwy do naśladowania przez konkurencję, nie oferuje unikalnych korzyści, które 
są gwarantem powodzenia programu. Korzyści miękkie są trudne do implemen-
tacji i droższe, np. wymagają opracowania nowych procedur obsługi klienta, ale 
dają nadzieję na prawdziwe, długookresowe korzyści, które są wartościowe dla 
klientów. Wartość dla klienta w przypadku zakupu produktów o niskim poziomie 
zaangażowania zakupowego jest tworzona przez standardowe narzędzia lojalno-
ściowe (kupony, punkty, rabaty, karty stałego klienta). Niestety przyczynia się 
ona jedynie do lojalności transakcyjnej (kupionej), ponieważ klient jest lojalny 
wobec programu, a nie wobec marki czy usługi. Skutkować to może odejściem 
z programu w momencie, kiedy konkurencja zaoferuje lepsze warunki, programy 
nagród i premii nie zawsze więc prowadzą do trwałych efektów. Ponadto coraz 

16 Por. A. Woś, Proces tworzenia programów lojalnościowych, „Marketing i Rynek” 2009,  
nr 12, s. 12.
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większa liczba programów konkurencyjnych prowadzi do deprecjacji ich wartości 
i daje klientom jedynie krótkotrwałe poczucie zadowolenia, że otrzymali większą 
wartość niż oczekiwali.

Podsumowując stwierdzić można, że sukces programu lojalnościowego pole-
ga na oferowaniu unikalnych korzyści, czyli takich, z których nikt do tej pory nie 
skorzystał. Powinny być odbiciem potrzeb klientów, odpowiednich standardów 
obsługi, cechować się pewnym poziomem ekskluzywności, ale również dodawać 
wartość do podstawowej oferty produktu lub usługi17.

Ocena programów lojalnościowych przez klientów

Do oceny źródeł wartości dostarczanych przez programy lojalnościowe wy-
korzystano wyniki badań empirycznych zrealizowanych w Katedrze Marketingu 
Uniwersytetu Łódzkiego. Z badań wynika, że programy lojalnościowe stacji ben-
zynowych i sieci telefonii komórkowej są najczęściej wybieranymi przez respon-
dentów (odpowiednio 63,5% i 43,9%). Ta wysoka akceptacja wynika z powszech-
ności ich oferowania przez konkurujące firmy oraz homogeniczności produktu/
usługi. Powoduje to, że wartość dla klienta jest postrzegana przez pryzmat korzy-
ści materialnych. Zarówno w przypadku rynku telefonii komórkowej, jak i rynku 
paliw podstawowym motywem uczestnictwa w programie były nagrody rzeczo-
we (odpowiednio 57,4% i 84%) oraz zniżki i rabaty (78,4% i 68%). Dodatkowo 
wskazywano na wymianę punktów na usługi w stacji benzynowej, np. mycie auta 
(38% klientów stacji benzynowych), a także namowę sprzedawcy (14,8%) klien-
tów sieci komórkowych). Jednocześnie tylko 3% respondentów na rynku paliw 
zadeklarowało lojalność wobec firmy jako przyczynę uczestnictwa w programie. 
Potwierdza to, iż mamy do czynienia z typową lojalnością bodźcową. Powstaje 
pytanie: czy tego typu oferta jest wyrazem tworzenia wartości? Lojalność budo-
wana za pomocą nagród i zachęt cenowych jest iluzoryczna. W danym momencie 
nagroda jest wyróżnikiem produktu, ale w dalszej perspektywie sytuacja ta wy-
musza na firmach prowadzenie ciągłych promocji, aby klient nie czuł się rozcza-
rowany, a to z kolei czyni lojalność pozorną bardzo kosztowną. 

Koncentrowanie się firmy na dostarczaniu wartości racjonalnych w sytuacji, 
gdy firmy konkurencyjne oferują analogiczne wartości powoduje partycypację 
klienta w wielu programach, oznaczając brak zaangażowania i poczucia przyna-
leżności do firmy, co skutkuje „rozdzielaniem” zainteresowania między dostawca-
mi. Nie dziwi więc stwierdzenie klientów, którzy w 43% ocenili, że uczestnictwo 

17 Ibidem.
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w programie lojalnościowym ma słaby wpływ na ich decyzje zakupowe w kon-
kretnej sieci stacji benzynowych. Potwierdza to również opinia respondentów, wg 
której co trzecia osoba oceniła stopień przywiązania do stacji paliw prowadzącej 
program lojalnościowy jako obojętny, a co szósta zadeklarowała słabe przywiąza-
nie. Okazuje się natomiast, że w 70% na decyzje zakupowe wpływa lokalizacja, 
co wydaje się zrozumiałe i oczywiste, ale jednocześnie implikuje pytanie o na-
rzędzia tworzenia więzi i oferowane wartości? W świetle opinii respondentów 
podniesienie atrakcyjności programu można osiągnąć przez: nowe propozycje ce-
nowe i rabaty (54% klientów), ułatwienie sposobu zbierania punktów (czterech na 
dziesięć klientów), nowe nagrody (co czwarty ankietowany), co dziesiąty badany 
odniósł się zaś do usprawnienia obsługi klienta. Wyniki badań nie zaskakują, ten 
rodzaj produktu i usługi nie prowokują bowiem do zachowań stricte lojalnościo-
wych. Zatem jedynie dostarczanie korzyści wymiernych pozwala na utrzymanie 
klienta, co potwierdzają dane poziomu satysfakcji z tytułu uczestnictwa w pro-
gramie. Dlatego też dwóch na pięciu badanych oceniło swój poziom zadowolenia 
z uczestnictwa w programie lojalnościowym jako dobry, a co szósty jako bardzo 
dobry. Program wpływa również pozytywnie na postrzeganie podmiotu oferują-
cego korzyści. Nie wpływa to jednakże na stopień przywiązania klientów, co trze-
ci respondent ocenił go jako „trochę przywiązany”, a co czwarty jako obojętny, 
mimo że przeszło 60% respondentów było zadowolonych z oferowanych korzy-
ści. Wyniki wskazują, że nie jest łatwo kreować lojalność, a programy lojalnościo-
we, przynajmniej na rynku paliw, nie są skutecznym instrumentem przywiązania 
klienta do firmy. Są łatwe w użyciu, motywują do zakupów, ale nie traktują klien-
tów sposób partnerski, co wyraźnie wynika z badań. Również brak troski o klienta 
po przystąpieniu do programu, np. w przypadku telefonii komórkowej, sprawia, 
że entuzjazm klienta spada, co odbija się na dalszych interakcjach z firmą. Kon-
centrowanie się firm na sferze racjonalnej, a lekceważenie powiązań emocjonal-
nych negatywnie wpływa na poczucie rzeczywistej więzi klienta z firmą.

Zupełnie inne doświadczenia mają klienci na rynku usług kulturalnych, np. 
kin studyjnych18. Przynależność do programu lojalnościowego w przeciwieństwie 
do badań przywoływanych wcześniej jest bardzo mała (9,4% respondentów), ale 
motywy przystąpienia do programu mają inne podłoże. Przynależność do grupy 
lojalnych usługobiorców daje im poczucie wyróżnienia i elitarności, co sprzyja 
budowaniu długoterminowych relacji. Skłonność do partycypacji jest zróżnico-
wana, m.in. w zależności od wieku i wielkości miasta, ale znajomość tego faktu 

18 Badania zrealizowane przez mgr K. Szymańską w 2012 r. na ogólnopolskiej próbie 1186 
respondentów, którymi byli widzowie kin studyjnych. Badania dotyczą kreowania wartości przez 
kina studyjne. Powoływane wyniki stanowią fragment tych szerokich studiów empirycznych.
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prowokuje instytucje kulturalne do przygotowywania ofert, których wiązka war-
tości będzie odpowiedzią na ewoluujące potrzeby tych segmentów rynku oraz 
ofertę konkurencji. Im bardziej oferta będzie zróżnicowana i unikatowa, a jed-
nocześnie uwzględniająca wydarzenia, w których będą mogli brać udział tylko 
stali klienci, tym prawdopodobieństwo zaangażowania w program lojalnościowy 
znacznie się zwiększy.

Wniosek, jaki nasuwa się z tego porównania, wydaje się oczywisty. Prawi-
dłowe zdefiniowanie grupy klientów, do których kierowany jest program lojalno-
ściowy ma znaczenie strategiczne. Z jednej strony jest to szeroka grupa obecnych 
i potencjalnych klientów, dla których liczą się wartości materialne, z drugiej zaś 
precyzyjnie zdefiniowani klienci, mający bardzo specyficzne potrzeby i oczeki-
wania. Dlatego też odkrywanie źródeł motywacji klientów i dostosowywanie ze-
stawu korzyści stanowią wyzwania dla każdego podmiotu mającego ambicje kre-
owania lojalności.

Wielu klientów w ogóle nie decyduje się na przystąpienie do programu  
lojalnościowego. Klienci operatorów sieci komórkowych jako przyczyny podali:

 • iluzoryczną opłacalność uczestnictwa (44,2%),
 • brak wiary w bezinteresowność firmy (40,4%),
 • brak propozycji uczestnictwa (32,7%),
 • negatywne nastawienie (30,8%),
 • nieatrakcyjne warunki uczestnictwa (13,5%).

Nieco inne argumenty sygnalizowali klienci stacji benzynowych. Były to:
 • brak informacji o programie (40%),
 • brak chęci uczestnictwa w programie lojalnościowym (38%),
 • brak dostępu do podmiotu oferującego (12%).

Badania wykazały, że szwankuje komunikowanie wartości oraz niejasno 
sprecyzowane są korzyści. Komunikowanie wartości obejmuje informowanie 
klientów o oferowanej wartości, kształtowanie ich oczekiwań wobec tej wartości, 
a także nowych potrzeb i oczekiwań. Celem tego procesu jest uzyskanie przez 
firmę pożądanego pozycjonowania oferowanej wartości w świadomości klientów 
wobec ofert wartości konkurentów oraz nakłonienie klientów do zakupu19. Komu-
nikacja marketingowa poza funkcją informacyjną stanowi ponadto ważny element 
kształtowania ocen, opinii i postaw konsumentów. Oddziaływanie komunikacji 
marketingowej ma przede wszystkim ogniskować uwagę potencjalnego klienta 
na ofercie przedsiębiorstwa, wzbudzać pozytywne emocje i nastawienie wzglę-
dem marki20. Komunikacja jest poza tym prekursorem zaufania, jako że jej istotą 

19 M. Szymura-Tyc, op. cit., s. 91–93.
20 T. Taranko, Jak wydatki na marketing przekształcane są w wartość dla przedsiębiorstwa –

ujęcia modelowe, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3.
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jest przekazywanie bardziej lub mniej formalnych, ale istotnych informacji, co 
jest warunkiem sine qua non relacji. Strategia komunikacyjna przedsiębiorstw 
musi być nastawiona na dostarczenie informacji do oceny wartości dla klienta, 
motywowanie i przekonanie klienta o słuszności podjętej decyzji zakupu, a jedno-
cześnie opierać się na wartościach budujących zaufanie21. Zmniejsza to dysonans 
pozakupowy i wzmacnia poziom satysfakcji.

Zakończenie

Problematyka tworzenia wartości dla klienta stała się w ostatnich latach przed-
miotem zainteresowania i aktywności marketingowej współczesnych przedsię-
biorstw. Subiektywizm jej postrzegania przez klientów stanowi istotną barierę wy-
korzystania adekwatnych do danych warunków miejsca i czasu instrumentów jej 
tworzenia. Podstawą powinno być zdefiniowanie oczekiwań klientów, a następnie 
zaproponowanie korzyści wynikających z cech produktu bądź usługi lub innych in-
strumentów tworzenia wartości. Sposoby kreowania wartości dla klientów ulegają 
dynamicznym zmianom, które znajdują wyraz w podejmowanych działaniach mar-
ketingowych, jak i sposobach czy możliwościach wykorzystania instrumentów mar-
ketingu. Ich spectrum jest bogate, ale to, co decyduje o przewadze konkurencyjnej 
dotyczy głównie implementacji koncepcji marketingu relacji. Popularność progra-
mów lojalnościowych może być jej wyrazem, ale ich skuteczność jest iluzoryczna. 
Z jednej strony mają wpływ na dokonywane wybory, z drugiej zaś nie zawsze są in-
strumentem tworzenia prawdziwej lojalności. Istnieje zatem konieczność ciągłej ich 
modyfikacji oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, oferowanie unikalnych 
korzyści emocjonalnych, trudnych do powielenia przez konkurencję i dających klien-
towi poczucie rzeczywistej satysfakcji, co decyduje o ich indywidualnym charakte-
rze, a w konsekwencji prowadzi do rynkowego sukcesu.
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Anna Sibińska

Charakterystyka motywów zachowań  
finansowych młodych ludzi

Wstęp 

Zachowania finansowe stanowią ważny aspekt zachowań konsumentów, któ-
ry obecny jest w nabywaniu, pozyskiwaniu oraz utrzymywaniu dóbr i usług. Po-
jawiające się ograniczenia budżetowe stawiają konsumentów przed koniecznością 
analizowania spraw finansowych oraz podejmowania decyzji, które odnoszą się 
do gospodarowania pieniędzmi.

Celem artykułu jest charakterystyka głównych motywów zachowań finanso-
wych i identyfikacja zachowań konsumentów powstających pod wpływem tych 
motywów. W artykule przeanalizowano teorie i koncepcje dotyczące zachowań 
finansowych i zarządzania pieniędzmi oraz zaprezentowano wyniki badania pier-
wotnego przeprowadzonego w wybranej grupie studentów Uniwersytetu Łódz-
kiego. Badanie pozwoliło na identyfikacje motywów zachowań finansowych mło-
dych ludzi oraz wskazało na wykorzystywane przez nich produkty finansowe.

Zachowania finansowe i ich motywy

Zachowania finansowe związane są z różnymi decyzjami odnoszącymi się 
do gospodarowania pieniędzmi. Będą one obejmować zatem takie procesy i za-
chowania, jak pozyskiwanie i zarządzanie pieniędzmi, oszczędzanie, inwestowa-
nie, zadłużanie się, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie majątku czy płacenie 
podatków1. W takim ujęciu chodzi przede wszystkim o sposoby gromadzenia, 
przechowywania i wydatkowania pieniędzy. Takie zachowania rozpatrywane pod 
kątem czasu mają na celu zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb. Realizacja  

1  J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011. 
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przyszłej konsumpcji jest możliwa poprzez alokację środków finansowych. W obec-
nych czasach skłania konsumenta do większego lub mniejszego udziału w rynku 
finansowym. Wiąże się to także z motywami oraz umiejętnościami korzystania 
z szerokiej oferty usług finansowych. Rynek ten daje ogromne możliwości wybo-
ru metod zagospodarowania nadwyżek finansowych, jak również dokonywania 
zakupów z wkorzystaniem pożyczonych środków. Należy jednak pamiętać, że 
podejmowanie takich decyzji przez konsumentów jest zdecydowanie trudniejsze 
niż w przypadku innych dóbr i usług, a to ze względu na złożoność produktów  
finansowych, bardziej skomplikowany proces decyzyjny, wyższy poziom postrze-
ganego ryzyka, jak również konieczność posiadania wiedzy dotyczącej finansów. 
Oprócz wymienionych czynników występują także różne motywy podejmowania 
przez ludzi poszczególnych zachowań finansowych, nie tylko związane z ofertą 
rynku finansowego.

 Podczas analizy zachowań finansowych istotna jest identyfikacja czynni-
ków psychologicznych, które wyznaczają ogólne kierunki i cele życiowe, kształ-
tują postawy osób wobec pieniędzy oraz bogactwa. Powstają one już we wcze-
snym dzieciństwie i mogą pozostać na całe życie. Postawy ludzi wobec pieniądza 
uwzględniają trzy zasadnicze elementy. Pierwszy z nich to element emocjonalny. 
Pozwala on na interpretację pieniądza jako czegoś, co jest odbierane przez czło-
wieka jako dobre lub złe. Kolejno, element poznawczy pozwala ludziom dostrze-
gać powiązania pieniądza z posiadaniem wolności, cieszeniem się szacunkiem 
czy odnoszeniem sukcesów. W przypadku trzeciego elementu – behawioralnego, 
ludzie zwracają uwagę na potrzebę planowania swoich wydatków2.

Konsumenci wyznaczają zróżnicowane cele finansowe, a ich następstwem 
jest planowanie zachowań finansowych, poprzedzone identyfikacją indywidual-
nych potrzeb. Planowanie takie obejmuje trzy poziomy:

 • poziom strategiczny – czyli decyzji długofalowych, mogą to być aspekty 
finansowe i organizacyjne wyboru wykształcenia, wykonywanego zawodu, part-
nera, posiadania dzieci;

 • poziom wykonawczy – dotyczący rejestrowania wpływów i wydatków 
(sporządzania kalkulacji i tworzenia budżetu);

 • poziom operacyjny – czyli robienie zakupów, płacenie rachunków i po-
datków3.

Efektywne zarządzanie finansami zmusza konsumenta do precyzowania 
celów finansowych i ich planowania zarówno długo-, jak i krótkookresowego. 

2 A. Kozak, Jaki jest twój pieniądz?, „Marketing i Rynek” 2004, nr 1. 
3 G. Antonides, W.V. Van Raij, Zachowania konsumentów. Podręcznik akademicki, Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa 2003.
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Cele finansowe są efektami, jakie konsument chce osiągnąć. Cele długookresowe 
uwzględniają potrzeby konsumenta w dłuższej perspektywie. Jednak czasami są 
trudne do sprecyzowania. Nie będą miały charakteru statycznego i będą ulegać 
zmianom w czasie. Natomiast cele krótkookresowe określane są na bieżąco i po-
magają w zarządzaniu bieżącym budżetem4. Na rys. 1 przedstawiono powiązania 
planowania finansowego, podejmowania przez konsumentów określonych działań 
finansowych oraz efektów finansowych, wszystkie elementy składają się na 
zarządzanie finansami prywatnymi.

Rysunek 1. Zarządzanie finansami prywatnymi

Źródło: L.J. Gitman, M.D. Joehnk, Personal Financial Planning, The Dryden Press, Chicago 
1993, s. 29.

Zachowania finansowe uzależnione są od cyklu życia danej osoby. Poszcze-
gólne etapy życia powodują zmianę sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i spo-
łecznej. Wymuszają na konsumencie modyfikację dotychczasowych zachowań  
finansowych i mają wpływ na korzystanie z różnych usług kapitałowych. Na tym 
polu powstała ekonomiczna teoria finansowego cyklu życia. Jej głównym zało-
żeniem jest przekonanie, że sytuacja ekonomiczna człowieka jest zróżnicowa-
na w czasie i dlatego niezbędna jest umiejętność przewidywania efektywnego  
korzystania z zasobów pieniężnych w taki sposób, aby zabezpieczyć obecne  

4 L.J. Gitman, M.D. Joehnk, Personal Financial Planning, The Dryden Press, Chicago 1993.
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i przyszłe dochody. Ludzie posiadają umiejętność przewidywania i zarządzania 
swoim majątkiem w czasie i planują swoją konsumpcję w perspektywie życia jako 
całości. W teorii tej przyjęto także, że ludzie będą ograniczać swoją konsumpcję 
w danym okresie, aby w przyszłości było ich stać na podobny poziom konsumpcji5. 

Podważenie założenia o racjonalności jednostki pozwoliło na stworzenie be-
hawioralnej hipotezy cyklu życia, która oparta jest na koncepcji samokontroli6. 
Wydawać by się mogło, że w przypadku posiadania wolnej kwoty pieniędzy za-
chowaniem właściwym będzie konsumpcja. W sytuacji oszczędzania takie od-
ruchy są hamowane. W literaturze spotykamy dwa typy zachowań: wykonawcy 
i planisty. Pierwszy typ charakterystyczny jest dla osób, które wydają pieniądze 
od razu, są krótkowzroczne, egoistyczne i zorientowane hedonistycznie. Drugi 
przedstawia stratega maksymalizującego swoją użyteczność w długim czasie, wy-
bierającego ścieżkę długofalową i odraczającego zaspokajanie potrzeb. Ma na to 
wpływ preferencja czasowa, a także ustalanie przez jednostki pewnych prioryte-
tów. Należy tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu człowiek woli 
otrzymywać mniejsze pieniądze w danej chwili niż uzyskiwać kwotę większą 
w odstępie czasu. Opcja, na którą decyduje się jednostka, będzie także uzależnio-
na od wysokości różnicy w obu przypadkach. Badania psychologów pokazują, że 
każdy ma inną tolerancję na tę różnicę.

Podejmowane przez jednostki zachowania finansowe lub też zaniechanie 
takich zachowań może wynikać z różnych motywów. One określają konkretne 
zachowanie konsumenta i są bezpośrednio motorem oraz przyczyną działań. Ist-
nieje szereg klasyfikacji motywów, które wywołują określone zachowania finan-
sowe. W teoriach ekonomicznych wyróżnia się cztery główne motywy dotyczące 
oszczędzania:

 • motyw transakcyjny – wiąże się z potrzebą utrzymywania pieniędzy w po-
staci płynnej w celach rozliczeniowych i regulacji zobowiązań;

 • motyw przezornościowy – polega na utrzymaniu zasobów pieniężnych na 
pokrycie nieprzewidzianych wydatków;

 • motyw celowości – pojawia się w sytuacji, gdy środki finansowe groma-
dzone są w określonym celu, np. na większe wydatki lub zakupy;

 • motyw portfelowy – swoje źródło ma w różnym podejściu ludzi do podej-
mowania ryzyka, czyli np. oszczędzania lub podejmowania inwestycji czy loko-
wania pieniędzy w produkty finansowe o różnym stopniu ryzyka.

Postrzeganie czasu przez jednostkę wpływa na ocenę obecnych i przyszłych 
potrzeb finansowych. To z kolei implikuje motywy opisujące cele, na jakie lu-

5 J. Harasim, Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce, PTE, Katowice 2007.
6 T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
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dzie odkładają pieniądze. Badania dostarczają wielu wyników i klasyfikacji, co 
do określania motywów podejmowania przez ludzi oszczędności. W psycholo-
gicznym schemacie badań nad oszczędzaniem wskazuje się na motywy, które wy-
nikają z dostrzeżenia przez jednostkę przyszłych potrzeb. Potrzeby te stają się 
bodźcami do ograniczenia bieżącej konsumpcji7. Należą do nich:

 • zarządzanie gotówką, czyli konieczność posiadania pieniędzy na plano-
wane wydatki;

 • bezpieczeństwo, potrzeba posiadania pieniędzy wynikająca z krótkotermi-
nowego kapitału buforowego lub z zabezpieczeń na emeryturę;

 • pozostawienie spadku – wynika z chęci pozostawienia majątku dla przy-
szłych pokoleń;

 • unikniecie ubóstwa – chęć posiadania środków zapewniająca zachowanie 
określonego poziomu życia.

Inne klasyfikacje odnoszące się do subiektywnych cech człowieka wskazują 
na motywy: ostrożności, przezorności, wyrachowania, poprawy bytu, niezależno-
ści, przedsiębiorczości, dumy czy skąpstwa.

Biorąc pod uwagę wieloznaczność badań można tutaj zauważyć, że pośród 
wielu klasyfikacji motywów wyłaniają się czynniki je wywołujące, takie jak do-
browolność oszczędzania, przeznaczenie, cel oszczędności, forma oszczędności 
czy czas i jego perspektywa8.

Różnorodność powodów oszczędzania widoczna jest także w zachowaniach 
finansowych gospodarstw domowych w Polsce. Jak wynika z raportu Diagnoza 
społeczna przeprowadzonego w roku 2009 można dokonać podziału gospodarstw 
domowych ze względu na cele gromadzenia środków oszczędnościowych9. 
Przedstawione w raporcie wyniki wskazują, że ponad jedna piąta wszystkich ba-
danych zbiera pieniądze na bieżące potrzeby konsumenckie. Drugą pod względem 
liczebności grupą są odkładający na zakup dóbr trwałych czy remont, na trzecim 
miejscu znalazły się gospodarstwa oszczędzające z przeznaczeniem na tworzenie 
rezerw na sytuacje losowe. 

Stopa oszczędzania spada w Polsce od 15 lat i stanowiła 5% w roku 201210. 
Z sondażu przeprowadzonego przez TNB OBOP wynika, że aż 74% Polaków nie 
posiada oszczędności. W tej grupie badanych najliczniejszą grupą są nastolatki,  

7 Ibidem.
8 J. Harasim, Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność, [w:] Oszczę-

dzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, PTE, Katowice 2010.
9 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, raport, 

Warszawa 2009.
10 Raport ekspertów banku BGŻ Optima, http://www.parkiet.com/artykul/1268669.html,  

[dostęp: 12.07.2012].
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bezrobotni, rolnicy, robotnicy, emeryci i renciści oraz uczniowie i studenci. Z ra-
portu wynika, że są to zazwyczaj osoby młode lub po 60. roku życia. Potwier-
dzeniem tego mogą być wyniki kolejnego raportu TNS Pentor z października 
2011 roku11. W raporcie dokonano segmentacji Polaków ze względu na ich podej-
ście do oszczędzania. Na grupę „beztroskich” najwięcej przypada młodych ludzi 
mieszkających z rodzicami. Przeznaczają oni większość swoich środków finanso-
wych na konsumpcję bieżącą. Mają świadomość, że zdążą zadbać o swoje środki 
w przyszłości, nie planują wydatków i sami określają się mianem rozrzutnych.

Opis badania

Zarządzanie finansami to efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów  
finansowych. Znajomość produktów rynku finansowego i zasad jego funkcjo-
nowania ułatwia zarządzanie oszczędnościami i ich inwestowanie. Celem prze-
prowadzonego badania była próba zidentyfikowania motywów zachowań finan-
sowych nabywców względem usług, z jakich korzystają12. Badanie wskazywało 
na motywy oszczędzania i inwestowania oraz określało czynniki je kształtują-
ce. Zostało przeprowadzone w maju 2011 roku wśród studentów Uniwersytetu 
Łódzkiego. W badaniu przyjęto założenie, że młodzi ludzie to osoby w wieku  
19–25 lat. Stwierdzono, że jest to grupa wiekowa osób, u których proces socjalizacji 
pierwotnej już się zakończył i postawy wobec pieniędzy i zachowań finansowych 
są w dużej części uformowane. Należy także stwierdzić, że większość badanych 
to osoby urodzone na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Ozna-
cza to, że ich wczesny rozwój konsumencki był kształtowany w przyjaznych wa-
runkach gospodarczych kraju. Można zatem również przyjąć, że miało to pozy-
tywny wpływ na kształtowanie się u nich postaw wobec finansów i oszczędzania. 
Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej wśród 
studentów trzeciego roku studiów licencjackich Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Łódzkiego. 

W badaniu posłużono się wystandaryzowanym kwestionariuszem ankiety 
z użyciem skali Likerta. Gruba badanych liczyła 113 osób. Analizie poddano 113 
kompletnych ankiet. Średni wiek badanego to 22,17 roku (odchylenie standar-

11 Postawy Polaków wobec oszczędzania, 2011, Raport z Fundacji Kronenberga przy City 
Handlowy TNS Pentor, październik 2011, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/
fk_oszcz_2011.pdf [dostęp: 15.02.2013].

12 Badanie miało szerszy zakres przedmiotowy, jednak w artykule zostaną przedstawione wy-
niki w odniesieniu do motywów konsumentów.
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dowe s2 = 0,30). Grupa składała się z 98 kobiet i 15 mężczyzn. Rozkład respon-
dentów ze względu na płeć nie był brany pod uwagę. Uzyskane wyniki badania 
miały charakter deklaratywny, pomimo zastosowania w ankiecie pytań projekcji 
zachowań.

Motywy zachowań finansowych młodych ludzi  
– wyniki badania

W badaniu dokonano analizy, z jakich produktów korzystają konsumenci 
oraz jakie deklarują powody korzystania z tych produktów. Respondenci dekla-
rowali korzystanie z różnych usług. Aż 96% badanych deklarowało posiadanie 
konta bankowego, ponadto 62,8% z nich również dysponowało kontem oszczęd-
nościowym. Na trzecim miejscu znalazło się ubezpieczenia na życie – 59,3%. 
Natomiast zdecydowanie mniej osób korzysta z produktów inwestycyjnych (8%) 
czy kredytowych (15,9%). Potwierdzałoby to inne wyniki badań dowodzących, 
że osoby młode korzystają najczęściej z produktów pozwalających zarządzać ich 
finansami prywatnymi, w mniejszym stopniu zaś pozyskują obce środki pieniężne 
na sfinansowanie swoich planów czy inwestują nadwyżki.

W dalszej kolejności badani deklarowali powody oraz motywy wyboru pro-
duktów finansowych. Z badania wynika, że powodów założenia konta jest wiele. 
Respondenci postrzegają je jako nieodzowne narzędzie finansowe. Wskazywali, 
że posiadanie rachunku bieżącego jest w obecnych czasach koniecznością, choć 
motywy jego założenia bywają różne. Założenie konta z własnej woli deklarowa-
ło prawie 49% badanych. Z przyczyn zawodowych otworzyło rachunek banko-
wy 29,2% z nich. W tym przypadku takie zachowanie finansowe stanowiło przy-
mus wynikający z nakazu pracodawcy. Badani wskazywali także na korzyści oraz 
wygodę. W pierwszym przypadku (23,9%) posiadanie konta wynika z korzyści, 
w drugim (49,6%) z dostępu do środków w krótkim czasie oraz bezpieczeństwa.

W badaniu wystąpiły różne formy lokowania oszczędności. Najczęstszą formą 
oszczędzania jest lokata bankowa, korzysta z niej 42,5% badanych. Inwestowanie 
oszczędności na lokatach terminowych lub koncie oszczędnościowym okazało się 
najczęstsza formą lokowania nadwyżek finansowych. Znacznie mniejsza liczba 
respondentów (12,5%) inwestuje swoje oszczędności w nieruchomości. Respon-
denci inwestowali również w fundusze inwestycyjne (6,2%) oraz obligacje skar-
bowe (1,8%). Brak wiedzy o dostępnym produkcie na rynku, niechęć do ryzyka 
oraz nieumiejętność inwestowania staje się przyczyną nieefektywnego lokowania 
oszczędności, jak również trzymania oszczędności w domu (3,5% –  por. rys. 2).
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Rysunek 2. Utrzymywanie oszczędności (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Z badania wynika, że respondenci dostrzegają w oszczędzaniu działanie da-
jące poczucie własnej wartości, przynoszące satysfakcję, niezależność, uznanie, 
a nawet wrażenie dominacji nad innymi. Najczęściej wymienianymi motywami 
skłaniającymi respondentów do oszczędzania okazały się oszczędzanie na „czarną 
godzinę”, oszczędzanie dla poprawienia sytuacji finansowej oraz oszczędzanie dla 
osiągnięcia własnej niezależności. Zgodnie z tymi motywami respondenci gro-
madzą pewne zapasy środków finansowych, aby w przypadku nieoczekiwanego 
splotu przyszłych wydarzeń posiadać rezerwę zabezpieczającą przed przykrymi 
konsekwencjami. Przedsiębiorczość polega na polepszaniu sytuacji materialnej 
poprzez obrót pieniędzmi, lokowanie oszczędności czy też obrót nieruchomościa-
mi. Zaledwie niecałe 13% respondentów do oszczędzania motywują te przesłanki 
(rys. 3). Inwestowanie jest jednym z podstawowych obszarów planowania finan-
sowego. Towarzyszy nam przez całe życie. Z jednej strony inwestycje mogą przy-
nosić duże dochody, z drugiej zaś musimy się liczyć z niską płynnością i brakiem 
efektów osiągnięcia zysków.
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Rysunek 3. Motywy oszczędzania (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Rysunek 4. Motywy inwestowania (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.



40 Agnieszka Sibińska

Przeprowadzone badanie ukazuje, że ponad połowa badanych nie inwestuje 
posiadanych zasobów finansowych w ogóle. Świadczyć to może o braku wiedzy, 
jak również o obawie przed ryzykiem, jakie niesie inwestowanie. Pomnażanie 
pieniędzy to motyw, jaki deklaruje 30,1% badanych decydujących się na inwe-
stowanie. Kolejno 36,3% respondentów wskazało na poprawę sytuacji material-
nej jako powód inwestowania posiadanych oszczędności. Osoby uważające się 
za przedsiębiorcze (8%) kierowały się tym motywem przy swoich inwestycjach.

Ponadto badani deklarowali, z jakich zobowiązań korzystają. Ponad 45% re-
spondentów przyznała, że nie ma żadnych zobowiązań. Najwięcej, bo 27,4% ba-
danych podało kartę kredytową, z której korzysta. W 18,6% respondenci wyko-
rzystują linię debetową na koncie osobistym, a ponad 13% korzysta z bankowych 
pożyczek lub kredytów. Powody posiadania zobowiązań wśród respondentów 
były bardzo zróżnicowane. Jednym z motywów była chęć nieangażowania swo-
ich środków finansowych. Wśród badanych 15% zmusiła do zaciągnięcia zobo-
wiązań sytuacja materialna. Spłata poprzednich zobowiązań również powodowała 
zaciąganie kredytów i pożyczek (3,5%). Ponadto niecałe 3% badanych korzystało 
z obcych źródeł finansowania w celu otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Zakończenie

Analiza współczesnego rynku finansowego wymaga specyficznego podejścia 
badawczego. Popyt na produkty finansowe wynika z relacji bieżących i przyszłych 
potrzeb, które wraz z dochodami nabywców i ich majątkiem kształtują cele, na 
które odkładane są środki finansowe. Konkretne cele wynikają z motywów i mają 
wpływ na skłonność konsumenta do podejmowania określonych zachowań finan-
sowych. Część motywów ma bezpośredni związek z produktami finansowymi, 
inne mają wpływ na indywidualne cele osiągane za pomocą środków material-
nych jednostki. Identyfikacja poszczególnych motywów wymaga dostrzeżenia 
wspólnych płaszczyzn z rynkiem usług finansowych. Należy się bliżej przyjrzeć, 
w jakim stopniu motywy zachowań finansowych skłaniają konsumentów do ak-
tywności nabywczej i korzystania z produktów finansowych.

Z badania wynika, że konsumenci preferują tradycyjne, sprawdzone i jedno-
cześnie bezpieczne rozwiązania, tj. konta bankowe. Oszczędzanie to dla badanych 
bezpieczeństwo i przezorność. Najbardziej popularną formą są lokaty termino-
we. Tutaj także badani polegają na najmniej ryzykownych instrumentach finan-
sowych. Można to tłumaczyć brakiem doświadczenia i wiedzy oraz obawą przed 
utratą środków z bardziej ryzykownych produktów finansowych.
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Przeprowadzone badanie ukazuje także niski poziom korzystania z produktów 
inwestycyjnych. Respondenci widzą potrzebę posiadania nadwyżek finansowych, 
jednakże wolne środki najczęściej przechowywane są w domu. Ponadto, biorąc 
pod uwagę konsekwencje dla nabywców wynikające z przebiegu transformacji 
systemu emerytalnego, niski poziom ubezpieczenia jest niepokojący. Urzeczy-
wistnienie określonych celów może być realizowane poprzez uzyskanie obcych 
środków finansowych. Badanie pokazuje, że konsumenci sceptycznie podchodzą 
do zaciągania zobowiązań. Najczęstszą formą są produkty, które pozwalają na 
kredytowanie bieżącej konsumpcji. Także sytuacja materialna skłania konsumen-
tów do pozyskania środków na zakup nieruchomości lub pokrycie poprzednich 
zobowiązań.
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Kinga Stopczyńska

Wykorzystanie działań Corporate Social  
Responsibility (CSR) w kreowaniu lojalności klienta

Wstęp

Przed firmami funkcjonującymi na dzisiejszym rynku stoi wiele wyzwań 
związanych z dynamiką zmian, jakie na nim zachodzą. Z jednej strony rosnące 
oczekiwania klienta, z drugiej wymagający rynek partnerów biznesowych powo-
dują, iż każdy dzień niesie za sobą wymagania, które dla wielu podmiotów są 
bardzo trudne do spełnienia, często wręcz niestety niemożliwe. Jednak są firmy, 
które od samego początku swojego funkcjonowania skupione są na stworzeniu 
strategii wymagających od nich pełnego zaangażowania w swoje działanie i stałą 
obserwację rynku. Dla nich warunki rosnących oczekiwań to nie zagrożenie, ale 
mnogość szans skutecznego funkcjonowania. Pierwszym i najważniejszym punk-
tem odniesienia będą zawsze oczekiwania klientów. 

Jednak dzisiejszy klient nie oczekuje już wyłącznie samego produktu dosko-
nałej jakości. Chce znacznie więcej, chce ciągłego zainteresowania, ale pragnie 
również stałej stymulacji do działania. Jednak wielość produktów będących w sto-
sunku do siebie substytutami powoduje, że klienci bardzo często mają poważne 
trudności w wybraniu jednej właściwej oferty i pozostanie jej wiernymi – dlatego 
właśnie, między innymi, spada współczynnik klientów lojalnych. Z drugiej stro-
ny firmy starają się podjąć absolutnie wszystkie możliwe działania zmierzające 
ku temu, by lojalność klienta kreować. Doskonale bowiem zdają sobie sprawę 
z tego, jaką wartością jest klient lojalny. Stanowi on źródło wiedzy o produktach 
firmy, którą to wiedzą bardzo chętnie dzieli się z organizacją, to w końcu on i jego 
zachowanie, potrzeby, oczekiwania wskażą dalsze ścieżki rozwoju firmy. Staje 
się on najlepszym medium przekazującym wiedzę o produkcie, jego użyteczno-
ści, wartościach rynkowych, inspirując tym samym innych klientów do działania. 

Dlatego właśnie firmy tak chętnie podejmują zabiegi komunikacyjne mają-
ce na celu kreowanie lojalności klienta. Musimy jednak pamiętać, iż to starania 
długookresowe i nastawione nie tylko na zmianę dotychczasowych postaw klienta,  
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ale przede wszystkim na zbudowanie silnego podłoża emocjonalnego, które po-
łączy klienta z firmą/marką. Rynek pokazuje jednak, że samo zaangażowanie 
w standardowe działania komunikacyjne to odrobinę za mało z punktu widzenia 
klienta. Oczekuje on realnego zainteresowania firmy problemami istotnymi nie 
tylko dla niego, ale coraz częściej dla całego społeczeństwa. 

Doskonale w te oczekiwania wpisuje się Corporate Social Responsibility 
(CSR). Bardzo dynamiczny rozwój tego typu działań, kreatywność ich rozwiązań 
oraz skuteczność potwierdzona przykładami rynkowymi powodują, że świetnie 
wpisują się one właśnie w działania skupione na kreowaniu lojalności klienta. 
Świeżość problematyki oraz jej dynamika spowodowały, iż kwestia ta stała się 
tematem niniejszego wywodu. 

Celem ma być wskazanie, w jaki sposób firmy budują relacje lojalnościowe 
z klientem, wykorzystując działania właśnie z zakresu CSR. Rozważania teore-
tyczne uzupełnione zostaną o obserwacje własne autorki, czyli studia przypadków 
firm, które prowadzą działania z zakresu CSR i, co więcej, traktują je jako stały 
element swoich poczynań rynkowych. 

CSR, czyli czym jest społeczne zaangażowanie biznesu

Obserwując rzeczywistość gospodarczą zauważymy, że coraz więcej firm de-
klaruje swoje silne zaangażowanie w problemy społeczne rynków, na których 
funkcjonują i co najważniejsze komunikują to w sposób, który jasno pokazuje, 
iż nie jest to tylko chwilowa moda, ale odpowiedzialne działanie mające na celu 
niemal całkowite uporanie się z danym problemem. Popularność społecznej od-
powiedzialności firmy (CSR) w dzisiejszym świecie biznesu można tłumaczyć 
przede wszystkim rosnącą presją ze strony interesariuszy i opinii publicznej1. 

Czym więc jest CSR? Pojęcie to okazuje się bardzo kontrowersyjne z punk-
tu widzenia jego zdefiniowania. Pojawia się wiele głosów, które optują za uję-
ciem działań CSR jako tych, które wchodzą wyłącznie w skład narzędzi komu-
nikacyjnych firmy, dla innych z kolei jest to konkretna strategia firmy, a może 
i nawet cała filozofia zarządzania nią, wyznaczająca dalsze kroki działania po-
dejmowane przez daną organizację. Wśród sceptyków znajdują się i tacy, którzy 
CSR postrzegają wyłącznie jako fanaberie firmy obliczoną na chwilowy i, ich 
zdaniem, bardzo ulotny efekt. Dlatego właśnie uzasadnione wydaje się pochy-
lenie nad różnorodnymi podejściami do tego pojęcia. Według Wikipedii CSR, to 
koncepcja, w której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie 

1 G. Aniszewska, CSR a kultura organizacyjna, „Marketing i Rynek” 2010, nr 12.
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uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różny-
mi grupami interesariuszy. Zgodnie z tym podejściem, bycie odpowiedzialnym 
nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) 
wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwięk-
szone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesa-
riuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności go-
spodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju 
należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie 
jak w przypadku zarządzania jakością2. Komisja Europejska definiuje CSR jako 
styl zarządzania przedsiębiorstwem polegający na włączaniu kwestii społecznych, 
środowiskowych, etycznych i dotyczących praw człowieka do działań bizne-
sowych i strategii, we współpracy z interesariuszami3. Definicja CSR wg ISO  
Guidance Standard on Social Responsibility – ISO 26000: 2010 to odpowiedzialność 
organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez 
przejrzyste i etyczne zachowanie, które przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa, uwzględnia oczeki-
wania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami bądź 
działaniami organizacji), jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne 
z międzynarodowymi normami zachowania oraz wprowadzone w całej orga-
nizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów4. 

Przedsiębiorstwo, które planuje wdrożenie działań z zakresu CSR, musi mieć 
świadomość, iż staje przed poważnym wyzwaniem, ponieważ jest to droga, z któ-
rej nie ma odwrotu. Firma może zająć się realizowaniem działań CSR w czterech 
głównych obszarach:

1. Rynek. Tutaj interesariuszami są konkurenci, klienci, czasem również do-
stawcy. Firma swoim działaniem rozwija całą branżę, sektor. Podnosząc standar-
dy, podnosi jednocześnie świadomość marek. 

2. Miejsce pracy. Działania są tym razem kierowane w stronę pracowni-
ków. Komfort ich pracy przekłada się nie tylko na jakość, motywację, ale i ogólne 
wrażenie o firmie. Lojalny pracownik pomoże nam zbudować lojalnego klienta.

3. Społeczeństwo. Celem działań tu podejmowanych jest przede wszystkim 
poprawa jakości życia, ale i bezpieczeństwa społeczeństwa.

4. Środowisko. Nurt zielonego marketingu jest bardzo silny. Rosnąca świa-
domość ekologiczna powoduje, iż sami klienci skupiają się w swoich poszuki- 

2 http:/www.pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczna_odpowiedzialno%C5%9B%C4%87_
biznesu [dostęp: 30.04.2013].

3 http://www.asbiznesu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=72 
[dostęp: 21.03.2013].

4 http://www.grupazywiec.pl/csr/definicje-csr.html [dostęp: 21.03.2013].
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waniach produktów na markach, które dbają o ekologię i czynią z tego swój  
atut.

Tym, co jest wspólne dla wszystkich definicji CSR i obszarów, w jakich może 
być on wykorzystywany, jest podkreślenie w nich roli, jaką odgrywają interesa-
riusze i jak ważne jest to działanie z punktu widzenia nie tylko interesu firmy, ale  
i ich właśnie. 

Dlatego tak znacząco istotne wydaje się odpowiednie kreowanie kontaktów 
z klientami. To dzięki takiemu dialogowi można w jasny i bardzo naturalny spo-
sób komunikować wartości i cele organizacji, a przecież CSR składa się między 
innymi właśnie na system wartości danej organizacji. Niezbędne wydaje się więc 
połączenie CSR z CRM. Te dwie filozofie skupione wokół jednego celu, jakim, 
w przypadku tego wywodu, jest kreacja lojalności klienta, wydają się optymalny-
mi sposobami jego osiągania. Co więcej, społeczne zaangażowanie biznesu nie 
mogłoby funkcjonować na optymalnym poziomie, gdyby właśnie nie zarządzanie 
relacjami. To dzięki temu organizacja ma szasnę poznać dokładnie interesariuszy 
oraz wyselekcjonować problemy, które są najbardziej dotkliwe społecznie.

Wykorzystanie Customer Relationship Management

Customer Relationship Management (CRM) najczęściej używany jest 
w znaczeniu terminu informatycznego, odnoszącego się do oprogramowania po-
zwalającego firmie prowadzić interakcje z klientami w sposób zorganizowany 
i ciągły. Pracownicy firmy dzięki tej technologii mają dostęp do informacji na 
temat dotychczasowych zachowań klienta, jego zakupów, preferencji, wymagań5. 
Spójrzmy jednak na CRM przez pryzmat jego roli w kreowaniu trwałych, opar-
tych na zaufaniu i lojalności kontaktów z klientem. CRM to strategia biznesowa, 
polegająca na takim dobieraniu i zarządzaniu klientami, aby optymalizacja ich 
wartości była możliwa w długim okresie. Wymaga zaadaptowania filozofii i kul-
tury skupionej na kliencie, co wspiera skuteczne procesy marketingu, sprzedaży 
i obsługi klienta. Aplikacje CRM mogą wesprzeć efektywne zarządzanie relac-
jami z klientami, pod warunkiem, że firma ma właściwe przywództwo, strategię 
i kulturę6. To, co łączy definicje CRM i wcześniej przytoczone definicje CSR, to 
przede wszystkim pojęcie osoby klienta i wskazanie na to, jak niezmiernie istotne 
dla funkcjonowania firmy jest odpowiednie zachowanie w stosunku do niego. 
Dodatkowo podkreśla się długofalowość działań wykorzystujących CRM i CSR. 

5 www.masterplan.com.pl [dostęp: 21.03.2013].
6 www.CRMGuru.com [dostęp: 21.03.2013].
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Filozofia Customer Relationship Management ustawia marketing, rozumiany 
jako zarządzanie popytem, w roli kreatora całej działalności danej organizacji. 
Któż, jak nie osoby odpowiedzialne za sterowanie naszym rynkiem, jest predyspo-
nowany do określenia, jakie produkty i komu oferować, w jaki sposób zwiększyć 
lojalność klientów i jak dotrzeć do nowych. Dlatego właśnie marketing powinien 
mieć informację, która pozwoli obsłużyć każdego klienta indywidualnie, zapew-
nić mu komfort i poczucie bezpieczeństwa7. Jednocześnie należy tu wspomnieć 
o bardzo ważnym aspekcie wykorzystywania CRM w praktyce. 

Zaleta CRM polega na tym, że nie jest zarezerwowany wyłącznie dla korpo-
racji o poważnych zasobach finansowych, które mogą przeznaczyć na inwestycje 
w nowoczesne systemy informatyczne. Niekwestionowanym walorem CRM jest 
fakt, iż może go stosować każdy, kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromną 
rolę on odgrywa. Gdzie w CRM jest miejsce na CSR? Okazuje się, iż CSR może 
pełnić wiele funkcji w ramach zarządzania firmą opartego na budowaniu relacji 
z klientem. Podstawą funkcjonowania CRM jest tworzenie baz danych klientów 
i zarządzanie nimi w sposób, który gwarantuje kreowanie silnych związków. To 
właśnie one stanowią podstawę późniejszych kontaktów firma – klient. Jak już 
wcześniej wspomniano, CSR ma na celu wspomóc budowanie odpowiednich re-
lacji (m.in. lojalnościowych) z klientami poprzez, z jednej strony, zaangażowanie 
samej firmy, z drugiej, zaangażowanie klienta w pewną aktywność. 

Należy bowiem pamiętać, iż CSR inicjowany przez daną organizację w ujęciu 
relacyjnym powinien wywoływać reakcję u swoich adresatów. Reakcja ta wielo-
krotnie polega na czynnym ich współuczestniczeniu w konkretnych kampaniach. 
Jednym z przykładów tego typu działania może być coroczna akcja marki Żywiec 
„Posadź dalej” w ramach programu „Po stronie natury”. To unikatowy wieloletni 
sojusz liderów z różnych sektorów na rzecz przyrody. W ramach programu od 
roku 2009 z powodzeniem współpracują ze sobą instytucja państwowa – Lasy 
Państwowe, organizacja pozarządowa – Fundacja Nasza Ziemia oraz organizacja 
biznesowa – Żywiec Zdrój SA. Każda ze stron wnosi do niego wyjątkową wiedzę, 
doświadczenie i wkład praktyczny lub finansowy. W ramach „Po stronie natury” 
organizowana jest coroczna akcja sadzenia miliona drzew w Beskidzie Żywiec-
kim oraz ogólnopolski konkurs grantowy na projekty ekologiczne odpowiada-
jące na potrzeby lokalnych społeczności. W pierwszych dwóch latach program 
funkcjonował pod nazwą „Moje silne drzewo”. Zadaniem „Po stronie natury” jest 
zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego i potrzebę 
dbania o nie. Do programu może przyłączyć się każdy, kto chce zrobić coś dobre-
go dla przyrody i dobrze się przy tym bawić. Dotychczasowe działania przyczy-

7 M. Zachara, CRM i nowoczesny marketing, „Modern Marketing” 2000, nr 3.
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niły się procesu odnawiania Puszczy Karpackiej – 4 milionami drzew obsadzono 
obszar o powierzchni ponad 715 ha. W ramach konkursu grantowego, łącznym 
nakładem ponad pół miliona złotych dofinansowano do tej pory 89 projektów pro-
ekologicznych8. Należy pamiętać, iż program ten opiera się na bardzo poważnym 
zaangażowaniu klientów. Są to kampanie o charakterze społecznym, w których 
znane postaci, np. Sebastian Karpiel-Bułecka, zapraszają do współuczestniczenia 
w nich informując, jak ogromny wpływ na ekologię będzie miało zachowanie 
klienta i jego decyzja zakupowa. W efekcie wybierając produkt dana osoba staje 
się częścią czegoś naprawdę ważnego i ma poczucie, że pieniądze są reinwesto-
wane w środowisko, tym samym ona sama przyczynia się do jego ratowania. 
Taki element współtworzenia pewnych niezwykle istotnych wartości powoduje, 
iż klienci czują się bardzo dobrze, co więcej, bardzo pozytywnie odbierają firmę, 
która angażuje ich w tego rodzaju działania – mają poczucie, że firma faktycznie 
o nich dba i to długofalowo, a do tego, co ważne, nie jest nastawiona wyłącznie 
na generowanie zysku. CSR daje bowiem możliwość tworzenia przeżyć i jako taki 
stanowi doskonałe podłoże do relacji lojalnościowych. Tego typu działania podej-
mowane przez firmy w większości wypadków nie są wyłącznie efektem mody na 
działania prospołeczne, ale ważnym elementem strategii firmy. Posiadanie lojal-
nych klientów, w dłuższym okresie warunkuje często obecność firmy na rynku. 

Problem wielu firm nadal polega na braku umiejętności odnalezienia się na 
rynku globalnym. To właśnie, między innymi, dla nich gwarantem sukcesu może 
stać się wykorzystanie CSR jako działań o charakterze lokalnym, jednak wpływa-
jących na rynek globalnie. Szczególnie w początkowym etapie mającym na celu 
inicjowanie kontaktów z klientem działania takie są niezwykle ważne, a inwesty-
cja w nie wydaje się nieodzowna.

Mimo że wydaje się to tak oczywiste, nadal na rynku polskim funkcjonują fir-
my nie aplikujące CSR do swoich strategii. Dlaczego działania te wydają się przez 
wielu postrzegane jako zarezerwowane wyłącznie dla gigantów rynkowych? Nie-
stety, jedną z przyczyn może być specyfika samego klienta. Okazuje się bowiem, 
iż mimo rosnącej świadomości klienta, nadal dokonując wyborów kieruje się on 
nieco innymi kryteriami, aniżeli byśmy sobie tego życzyli. Przybliżmy więc ten 
problem na przykładzie polskiego klienta.

1. Nadal jeszcze nie zawsze dba on o to, kto mu sprzedaje produkt. Zwraca 
uwagę przede wszystkim na cenę, a nie na jakość produktu. Nie oznacza to jednak 
absolutnie, iż firmy pozostawiają ten problem samemu sobie. Klient ma mieć po-
czucie jak duże znaczenie dla otaczającego go świata mają jego własne codzienne 
decyzje zakupowe, a cena musi być zrównoważona jakością.

8 http://www.zywiec-zdroj.pl/#/4X0X [dostęp: 10.02.2013].
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2. Niestety tylko nieliczni konsumenci wybierają towary lub usługi kieru-
jąc się miejscem ich pochodzenia. Czyli kierują się tym, czy np. firma, która je  
produkuje:

 • jest uczciwa, dba o klienta?
 • troszczy się o ochronę środowiska?
 • czy nie popada w konflikt z prawem?9 

Optymistyczne jest to, iż globalnie klienci coraz chętniej kupują produkty 
lokalne, co więcej, firmy starają się wskazywać na korzyści jakie płyną właśnie 
z takich wyborów nie tylko dla klienta, ale i rozwoju całego rynku. Co istotne, 
kampanie relacyjne z naciskiem na etyczne aspekty funkcjonowania organizacji 
zaczynają przynosić efekty. Etyka zaczyna mieć dla klienta znaczenie, niestety nie 
stanowi jeszcze głównej determinanty wyboru. Dla odmiany, w wysoko rozwi-
niętych społeczeństwach konsumenci nie kierują się tylko jakością i ceną towaru, 
lecz istotny jest dla nich także kontekst działalności danej firmy.

Mimo specyfiki polskiego klienta absolutnie nie należy odrzucać idei kre-
owania z nim relacji lojalnościowych za pomocą CSR. Co więcej, reprezentowane 
przez niego postawy dają pole do działania. Może być to niezwykle inspirujące 
dla firm. Skoro rośnie jego świadomość społeczna, należy przede wszystkim ro-
bić wszystko, aby oprawa komunikacyjna, skupiona wokół lojalności, opierała się 
także na CSR. Jak łatwo można zaobserwować, CSR, szczególnie profesjonalnie 
przygotowany, świetnie radzi sobie z kreowaniem zainteresowania klienta, pod-
trzymaniem go i w efekcie wypracowaniem jego lojalności. 

Jako przykład firmy, która od samego początku wejścia na rynek polski stara 
się komponować swoje strategie właśnie z narzędzi CSR warto przytoczyć markę 
IKEA. IKEA przenosi swoje dotychczasowe doświadczenia z innych rynków na 
rynek polski. Pewne schematy zachowań klientów na całym świecie są bardzo po-
dobne. Klienci IKEA lubią otaczać się ładnymi funkcjonalnymi meblami. To oso-
by młode, aktywne, dynamiczne, lubiące zmiany i nowości. Taki jest klient IKEA. 
Firma jednak doskonale zdaje sobie sprawę, iż mimo pewnych podobieństw po-
między klientami na całym świecie istnieje między nimi również bardzo wiele 
różnic, które wpływają na ich postępowanie nabywcze. 

Jednak niezmiernie istotnym elementem na całym świecie w tej chwili jest 
nurt proekologiczny i fakt jak ogromną rolę może wywrzeć na wzajemne relacje 
firma – klient. Działanie proekologiczne to działanie na rzecz społeczności glo-
balnej, ale także lokalnej. To przekazanie informacji klientowi – dbamy o ciebie, 
bo jesteś dla nas ważny – co więcej, zależy nam na twoim długookresowym 
szczęściu, dlatego ekologia jest dla nas ważna. IKEA angażuje się w działanie 

9 E. Nowińska, Sponsoring trwały i dojrzały, „Press” 1999, nr 1.
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na rzecz ekologii, przygotowując program „ekodomek – centrum segregacji”,  
jednocześnie wspiera sferę społeczną sponsorując tzw. ekolekcje. Edukowanie od 
najmłodszych lat powoduje, iż świadomość klientów rośnie wraz z nimi, a dzieci 
przenoszą rozwiązania, o których dowiedziały się podczas takich lekcji, na zacho-
wania domowe, tym samym inspirując całą rodzinę do konkretnych postaw. Połą-
czenie marki z kreowaniem odpowiednich zachowań i, co najważniejsze, wska-
zanie, iż wartości, które przekazuje IKEA, są dla marki ważne, jest optymalnym 
rozwiązaniem. To właśnie takie działania uwiarygodniają firmę w oczach klienta. 

Wracając do kooperacji CRM i CSR, wydaje się, że aby dobrze i świado-
mie zarządzać relacjami z klientami i przekazywać im komunikaty, które stworzą 
w nich konkretne postawy oparte na lojalności w stosunku do marek, wystarczy 
słuchać tego, co sami chcą nam powiedzieć. Nie można jednocześnie zapominać 
o bardzo ważnym aspekcie całej sprawy. O ile tradycyjna orientacja marketingo-
wa koncentruje się głównie na relacjach z nabywcą, to już współczesna orientacja 
marketingowa uwzględnia wagę całokształtu relacji firmy z różnymi podmiotami 
otoczenia. Obok nabywców ważną rolę w zakresie skuteczności działania firmy 
odgrywają bowiem dostawcy, odbiorcy nabywców, konkurenci oraz inne pod-
mioty kształtujące reguły gry na rynku10. Jak więc budować te relacje oparte na 
kreowaniu lojalności? 

Proces budowania lojalności klienta

Związek między zadowoleniem a lojalnością i pozostaniem klienta ma bar-
dzo luźny charakter. Zadowolenie to poczucie klienta, że jego oczekiwania zo-
stały spełnione. Ze wskaźników zadowolenia niestety nie wynika, jak wysokie 
(niskie) były te oczekiwania. Samo zadowolenie jest co prawda warunkiem lo-
jalności, ale jej niestety nie gwarantuje. O ile zadowolenie jest poczuciem, to już 
lojalność jest zbiorem zachowań, które wiążemy z ponownym zakupem produktu 
lub usługi, zakupem innych produktów firmy, rekomendowaniem firmy innym.

Najbardziej przyziemnym celem niemal wszystkich działań prolojalnościo-
wych jest przywiązanie klienta do marki po to, by rzadziej sięgał po produkty 
konkurencji, ale, co najważniejsze – należy budować emocje i przeżycia, to one 
bowiem stanowią bazę lojalności. Takie spojrzenie niestety jest proste i bezuży-
teczne. Sedno bowiem tkwi w umiejętnym przeprowadzeniu konsumenta przez 
pewien proces, który spowoduje zmianę charakteru jego relacji z nasza marką11. 

10 K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
11 J. Otfinowski, Po szczeblach drabiny lojalności, „Marketing Serwis” 1999, nr 6.
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Zaczynamy od chwili, kiedy klient po raz pierwszy spotyka się z marką – nie 
wie o niej prawie nic, nie uświadamia sobie korzyści, jakie mógłby odnieść w wy-
niku jej zakupu, jednym słowem nie ma jeszcze powodu, dla którego miałby pod-
jąć decyzję o jej nabyciu. Takiego klienta nazywamy zazwyczaj „podejrzanym”. To 
etap, na którym firmy najczęściej wykorzystują klasyczne środki komunikacji. To 
doskonały moment, by już poinformować klienta o działaniach CSR podejmowa-
nych przez firmę. Kolejny etap to „kandydat”. To stadium, w którym zaczyna się 
stosować w stosunku do klienta działania BTL. Na tym etapie firmy najczęściej roz-
poczynają „rekrutację”. Te działania mogą, ale nie muszą, przynieść oczekiwany 
efekt, dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie tego etapu, gdyż to właśnie on 
zadecyduje o powodzeniu całości programu. Chętnie wykorzystywany jest tu sam-
pling, chodzi bowiem o to, aby klient spróbował naszego produktu. Perfekcyjna 
informacja o zaangażowaniu w CSR wzbogaca próbkę, nadając jej wymiar wyjąt-
kowej. Proces „rekrutacji” powinno wieńczyć podanie przez klienta danych, które 
pomogą w stworzeniu bazy wykorzystanej później w celu nawiązania i utrzymywa-
nia kontaktów. Kolejny etap to „nabywca”, czyli ktoś kto już kilkakrotnie spróbo-
wał lub kilkakrotnie kupił nasz produkt, ale niestety nadal podatny jest na działanie 
konkurencji. Chętnie stosowanym narzędziem jest tutaj program zbierania punktów. 
Niestety bardzo często uważa się tego typu działania za formę nacisku czy wręcz 
próbę przekupienia klienta. Jednak jeśli jest to częścią większego projektu, czyli cho-
dzi np. o recycling opakowań po przesłaniu ich do firmy, a przy okazji możliwość 
uzyskania nagrody – wtedy klienci uczestniczą bardzo chętnie w tego typu akcjach.

Jeśli dotychczasowe działania zakończyły się pomyślnie, mamy do czynienia 
z „użytkownikiem”, czyli osobą wykazującą pewną lojalność, a sama marka stała 
się już istotnym elementem codziennego życia. Jednym ze sposobów kontaktu 
z klientem na tym poziomie jest wydawanie przez firmy biuletynów, specjalnie 
dla swoich klientów. Kiedy jesteśmy już pewni, że „użytkownik” jest pozytywnie 
związany z nasza marką, możemy podjąć próbę wykorzystania go do rekrutacji 
kolejnego pokolenia „nabywców”, staje się on naszym „adwokatem”, czyli osobą, 
dla której dana marka jest niezwykle istotna, a podejmowane przez nią inicjatywy 
stają się częścią stylu życia klienta. Jednak to nie oznacza, że cały proces już za-
kończyliśmy. To dopiero początek – teraz bowiem rozpoczynamy najtrudniejszy 
i najbardziej wymagający zaangażowania okres utrzymywania lojalności klien-
tów. Doświadczeni praktycy wiedzą bowiem, iż nie tyle samo zbudowanie lojal-
ności klienta jest trudne, ile jej utrzymanie. Dlatego właśnie tak ogromną uwa-
gę zwraca się na potrzebę stałego kontaktu między firmą a klientem. Gdzie jest 
miejsce na CSR? Właściwie na każdym etapie pozyskiwania lojalności klienta, 
na każdym z nich bowiem odgrywa on poważną rolę w kreowaniu emocji klienta. 
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Jedną z akcji budowania lojalności klientów opartą na CSR jest akcja Procter 
& Gamble – producenta pasty do zębów Blend-a-med. Blend-a-med wykorzystuje 
bardzo popularną obecnie strategię kreowania lojalności poprzez edukację i wła-
sne poważne zaangażowanie w zdrowie klienta. Od 1993 roku Bled-a-med jest 
oficjalnym twórcą ogólnopolskiego programu edukacyjnego, przygotowywanego 
przy współpracy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Fundacji Promocji 
Zdrowia Jamy Ustnej. Również od tego samego roku sponsoruje szkolny pro-
gram edukacyjny na temat higieny jamy ustnej. Wszyscy doskonale znamy busy 
Blend-a-med, czyli tzw. gabinety stomatologiczne na kółkach. Pierwsze busy wy-
jechały w kierunku małych miejscowości, gdzie dzieci maja ograniczony dostęp 
do stomatologa. Każde z dzieci zostało poddane badaniu stomatologicznemu, ale 
również każde otrzymało prezenty od Blend-a-med w postaci szczoteczki i pasty 
do zębów. Po pewnym czasie, kiedy całą akcję nagłośniono w mediach, wszystkie 
dzieci już doskonale znały kolorowe busy stomatologiczne, kojarzyły je z zabawą, 
miłą załogą na ich pokładzie. Tym samym Blend-a-med udało się osiągnąć kilka 
celów. Przede wszystkim minimalizowano opór psychiczny dzieci przed wizytami 
u stomatologa, utrwalano wizerunek marki, a co najważniejsze – każde dziecko 
kojarzyło pastę Bled-a-med jako swoja pastę, tym samym gościła ona w większo-
ści polskich domów. Pozytywne skojarzenia z produktem są niezmiernie istotnym 
czynnikiem w kreowaniu długookresowych związków. Blend-a-med to także ofi-
cjalny twórca wortalu „Zdrowy uśmiech”. 

Konkludując, firmy kreując program CSR, którego celem miałoby być aran-
żowanie lojalności klienta, osiągają wiele celów szczegółowych: 

 • kształtowanie dobrej reputacji,
 • polepszenie relacji klienta z firmą,
 • zwiększenie wielkości zamówienia,
 • zwieszenie częstotliwości zakupów,
 • przeciwdziałanie zmianie marki,
 • przyciąganie nowych klientów,
 • utrzymanie klientów już posiadanych,
 • osłabienie pozycji konkurencji,
 • wprowadzenie nowej strategii firmy.

Realizacja każdego z tych zadań przyczynia się do optymalizacji efektu 
głównego, jakim jest właśnie lojalność – czyli stan długookresowej świadomo-
ści firmy/marki, jej wartości, cech, poczucia bezpieczeństwa transakcji i przede 
wszystkim maksymalnego zadowolenia.

Cel wymieniony jako pierwszy możemy uznać za cel priorytetowy, ponieważ 
osiągnięcie pozostałych jest uzależnione właśnie od niego. Wykorzystanie CSR 
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na wstępnym etapie, czyli edukacji klienta, wykreowania pozytywnych skojarzeń 
z firmą powoduję, iż szanse na wybór produktu takiej właśnie firmy spośród ofer-
ty rynkowej rosną12. 

Złożoność wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi niemal czynnikami 
otoczenia firmy zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego wymaga podjęcia 
szybkich i zdecydowanych działań mających na celu dostosowanie się do zmie-
niających się warunków. Powyżej opisane relacje powodują, iż śmiało możemy 
stwierdzić, że marketing wkracza w nowa erę – czas, który będzie wymagał od 
niego z jednej strony ogromnych nakładów, głównie intelektualnych, z drugiej 
strony jednak gwarantował mu skuteczność i efektywność dokonanych posunięć. 
Jak ważne są działania z zakresu CSR i, co więcej, jak bardzo są prestiżowe, 
świadczyć może chociażby doroczny ranking ranking odpowiedzialnych firm pu-
blikowany przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Od 2007 roku tworzą go dr Bolesław 
Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego – odpowiedzial-
ny za merytoryczną stronę rankingu – oraz Jarosław Horodecki, zajmujący się 
analizą danych i przygotowaniem finalnych zestawień. Patronem rankingu od-
powiedzialnych firm jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za weryfikację zaś 
odpowiada firma konsultinowa PwC. Lista 10 najlepszych w rankingu odpowie-
dzialnych firm w 2013 roku:

1. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, GK
2. Kompania Piwowarska SA
3. Nutricia
4. Danone Sp. z o.o.
5. PKN Orlen SA
6. Schenker Sp. z o.o.
7. Tesco Polska sp. z o.o.
8. Grupa Lotos SA
9. Orange Polska (d. TP SA)
10. Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.13 
Ranking ten pokazuje, iż CSR to działania, bez których wiele firm nie wy-

obraża sobie swojego funkcjonowania, możemy nawet pokusić się o stwierdze-
nie, że CSR stanowi bardzo poważny czynnik ich sukcesu. Co ważne, firmy te 
należą do grona firm najbardziej wartościowych oraz tych, które posiadają grono 
naprawdę lojalnych klientów.

12 A.A. Grey, K. Skildum-Reid, The Sponsor’s Toolkit, McGraw-Hill Australia Pty Ltd, 
Roseville 2001.

13 http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/informacje-prasowe/4463-znamy-wyniki-vii-
edycji-rankingu-odpowiedzialnych-firm [dostęp: 24.04.2013]. 
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Zakończenie

CSR to działania, o których żadna firma skupiona na własnym rozwoju, ale 
przede wszystkim rozwoju całego rynku, nie powinna zapominać. To, jak waż-
ny jest dziś klient i jak nieocenione jest jego zaangażowanie w tworzenie marek 
wie każdy odpowiedzialny przedsiębiorca i właśnie dlatego niezwykle cenne jest 
umiejętne kreowanie relacji poprzez wspólne pochylenie się nad poważnymi pro-
blemami dotyczącymi rynku, na którym firma funkcjonuje. Klient zaangażuje się 
we wspólne działanie wtedy, kiedy poczuje silną więź z firmą inspirującą go do 
tego działania. Musi poczuć, że jest dla niej niezwykle istotny, a jego głos fak-
tycznie ma znaczenie. Cel ten można osiągnąć poprzez zaangażowanie się firm 
w działalność CSR. Związana może być ona z miejscem pracy, rynkiem, środowi-
skiem naturalnym i społecznością lokalną i, w zależności od tego jak bardzo świa-
doma swojej roli jest firma, może dotyczyć wszystkich tych obszarów lub wy-
łącznie wybranych. Praktyka rynkowa pokazuje, że firmy decydujące się na CSR 
podchodzą do tego w sposób bardzo poważny, wplatając te działania do całego 
obszaru strategicznego, co oczywiście komunikują na rynku. Badanie przeprowa-
dzone przez Universum Topical Report w 2010 roku pokazało, iż Europejczycy na 
pierwszym miejscu stawiają działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, 
są też bardziej wyczuleni na problemy związane ze środowiskiem naturalnym14. 
Wskazuje to więc jasno, które obszary CSR zaniedbane pozostać nie mogą. To 
co ważne, to fakt, że CSR doskonale sprawdza się na każdym etapie kreowania 
lojalności klienta – stymulując go do działania, ale jednocześnie zmieniając jego 
postawy w stosunku do firmy. Lojalność ściśle związana jest z emocjami, CSR 
pozwala te emocje kreować, tym samym jego rola w kreowaniu lojalności klienta 
jest nieoceniona.
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Anna Łaszkiewicz

Klient jako współtwórca wartości  
w społecznościach sieciowych

Wstęp

Pojęcie media społecznościowe jest obecnie, ze względu na swoją wielowymia-
rowość, jak i charakter podlegający ciągłym zmianom, różnorodnie interpretowane. 
Bez względu jednak na to, czy mówimy o mediach społecznościowych czy wirtu-
alnych społecznościach klientów, coraz więcej firm staje przed obliczem decyzji 
o adaptacji tych rozwiązań w ramach realizowanych przez siebie strategii, upatrując 
coraz więcej korzyści płynących z partycypacji w wirtualnym środowisku. Na szcze-
gólną uwagę zasługują tu zagadnienia związane z potencjałem kreowania wartości 
nie tylko przez same media społecznościowe, ale w szczególności przez konsumen-
tów będących ich uczestnikami. Ich rola w procesie współtworzenia wartości w orga-
nizacji staje się obecnie szczególnie istotnym i wartym przybliżenia zagadnieniem. 

W artykule zawarta jest próba wskazania potencjału mediów społecznościo-
wych w generowaniu wartości dla organizacji oraz charakterystyka roli, jaką w tym 
procesie odgrywają obecni i potencjalni klienci, uczestnicy wirtualnych społeczności.

Media społecznościowe jako nowy kierunek  
działań organizacji

Szereg odniesień nawiązujących do samego słowa media może rodzić pokusę 
ulokowania mediów społecznościowych jako kolejnego, obok radia, telewizji czy 
prasy, kanału komunikacji. Należy jednak pamiętać, iż są to kanały o jednokierun-
kowym przepływie komunikatu, tymczasem, jak postuluje Scott Stratten, istotą me-
diów społecznościowych jest dialog z podmiotami rynkowymi, obejmujący klien-
tów, współpracowników oraz wszelkie osoby, które chcą wziąć udział w dyskusji1.

1 S. Stratten, BezMarketing. Przestań kusić klientów, zacznij z nimi rozmawiać!, Helion, 
Warszawa 2012, s. 33.
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Podobne podejście prezentuje Merchant, wskazując na główne determinan-
ty mediów społecznościowych, wśród których jako najistotniejsze wymienia 
wspólnotę, współpracę i współtworzenie2. Wskazuje jednocześnie, że głównym 
źródłem generowania wartości w tych mediach stają się połączenia, czy inaczej 
sieci, powiązanych ze sobą wspólnymi zainteresowaniami czy też celami użyt-
kowników.

Media społecznościowe stanowią obecnie istotny element kreowania wize-
runku i obecności marek na rynku, bez względu na fakt, czy marki te zarządza-
ją swoim udziałem w wirtualnych społecznościach czy też dzieje się to bez ich 
udziału i zaangażowania. Organizacje, które świadomie podejmują decyzję doty-
czącą budowania wizerunku z wykorzystaniem mediów społecznościowych, na-
potykają szereg wyzwań, którym muszą sprostać. 

Obok wątpliwości, czy obecność organizacji i podejmowanie tego rodzaju 
aktywności jest w ogóle zasadne, menedżerowie często stają w obliczu pytań, po-
wstających wewnątrz przedsiębiorstwa, o efektywność przedsięwzięć (ROI) oraz 
ich wpływ na wartość firmy. O ile w przypadku dóbr materialnych dobór miar 
oraz raportowanie efektów podejmowanych działań stanowią niewielkie wyzwa-
nie dla współczesnych menedżerów, o tyle efektywność w obszarze wartości mar-
ki, satysfakcji klienta czy lojalności zdecydowanie trudniej zmierzyć.

Odmiennym, choć nie mniej istotnym, aspektem jest charakter samego udzia-
łu marki w mediach społecznościowych. Organizacja może podjąć decyzję o two-
rzeniu wirtualnej społeczności wokół własnej marki bądź wirtualne społeczności 
mogą powstawać same, bez udziału i wsparcia ze strony firmy. Oba te przypadki 
różnią się z uwagi na swą odmienność w wielu obszarach, bez wątpienia jednak, 
w każdym z nich, elementem wspólnym jest niezaprzeczalny wpływ zarówno na 
wizerunek marki, jak i wartość samej firmy.

Ponad 80% firm z listy Fortune 500 wykorzystuje, w różnym stopniu, me-
dia społecznościowe, jednak sam fakt „polubienia” strony czy obecności marki 
w mediach społecznościowych niekoniecznie przekłada się na znaczące rezulta-
ty3. Interesująco przedstawia się również problem transparentności środowiska 
online, zwłaszcza w aspekcie identyfikacji członków społeczności wspierających 
czy gromadzących się wokół marek. 

Badania zrealizowane przez Naylor, Lamberton i West ujawniły, że transpa-
rentność w takich przypadkach może mieć negatywne skutki dla marki, szczegól-

2 N. Merchant, 11 Rules for Creating Value in the Social Era, „Harvard Business Review 
Press” 2012.

3 R. Naylor, W.C.P. Lamberton, P.M. West, Beyond the “Like” Button: The Impact of Mere 
Virtual Presence on Brand Evaluations and Purchase Intentions in Social Media Settings, „Journal 
of Marketing” 2012, vol. 76, s. 105.
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nie w odniesieniu do społeczności, która stanowi homogeniczną grupę, znacząco 
różniącą się od docelowej grupy konsumentów danej firmy4. Może mieć to istotne 
znaczenie gdy firma decyduje się skierować swoją ofertę na nowy rynek docelo-
wy. W takiej sytuacji zdecydowanie bardziej bezpieczne, jak rekomendują autorzy 
badania, będzie nieujawnianie tożsamości członków społeczności.

Media społecznościowe, a w szczególności ich obecna popularność, dzięki 
połączeniu nowoczesnych technologii oraz naturalnej potrzeby człowieka zwią-
zanej z przynależnością do grupy, stwarzają dzisiaj niespotykane wcześniej na 
taką skalę i w takim zakresie, możliwości budowania relacji pomiędzy firmą a jej 
konsumentami. Relacje te mogą być również źródłem generowania wartości przez 
wszystkie podmioty wirtualnej społeczności, a w konsekwencji stać się satysfak-
cjonujące i korzystne dla wszystkich uczestników rynku. 

Globalny dialog, przejrzystość, nieograniczony dostęp do informacji oraz 
tempo jej powstawania i upowszechniania jak nigdy dotąd wzmacniają pozycję 
konsumenta. Organizacje muszą zatem podejmować szereg starań, aby sprostać 
oczekiwaniom i wymaganiom współczesnych konsumentów. Z drugiej strony, 
dzięki naturalnej skłonności do dzielenia się, współpracy i współtworzenia, firmy 
stają przed ogromną szansą wykorzystania potencjału klientów do generowania 
wartości. Coraz częściej zatem włączają się w dialog z klientami i sięgają po roz-
wiązania społecznościowe dostępne i popularne w Internecie.

Wolontariat konsumencki w obszarze generowania wartości

Wartość jest obecnie powszechnie uznawaną zmienną definiującą organizację 
i jej ofertę na rynku. Według definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marke-
tingu (American Marketing Association), „marketing jest zbiorem procesów re-
alizowanych w celu kreowania, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert 
posiadających wartość dla konsumentów, klientów, partnerów i całego społeczeń-
stwa”5. Peter Doyle w swojej książce Marketing wartości definiuje natomiast mar-
keting jako „proces zarządczy ukierunkowany na maksymalizację zwrotów dla 
udziałowców poprzez wdrażanie strategii mających na celu budowanie opartych 
na zaufaniu relacji z wartościowymi klientami oraz tworzenie trwałej przewagi  
różnicującej”6.

4 Ibidem.
5 http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx [dostęp 

10.10.2013].
6 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 84.
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„Społeczność” definiowana jako funkcja może być zaadaptowana niemal do 
wszystkich technologii związanych z interakcją pomiędzy ludźmi i charakteryzuje 
się prawie nieograniczoną możliwością zastosowań. Technologie społecznościo-
we umożliwiają przeniesienie relacji i interakcji pomiędzy członkami społeczno-
ści do środowiska Internetu, uwalniając wszystkich uczestników wirtualnej spo-
łeczności od tradycyjnych ograniczeń realnego świata, takich jak geograficzna 
odległość, strefy czasowe oraz zasięg, tj. możliwość dotarcia i wywierania wpły-
wu na znacznie większą liczbę ludzi.

Zagadnienia związane z generowaniem wartości przez klientów są przedmio-
tem analizy wśród badaczy tematu od dawna7. Jednak dzięki upowszechnieniu się 
mediów społecznościowych, klienci postrzegani są już nie tylko jako partnerzy, ale 
coraz częściej jako źródło generowania wartości oraz przewagi konkurencyjnej8. 

Współtworzenie wartości obejmuje dzisiaj nie tylko firmę, ale również jej 
udziałowców zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wspólne tworzenie 
oparte na różnorodnych doświadczeniach podmiotów biorących udział w proce-
sie, pozwala uzyskać nowe spojrzenie na różne aspekty przedmiotu czy zagad-
nienia podlegającego analizie, prowadzące często do redukcji ryzyka, większej 
produktywności czy innowacyjności bądź finalnie wyższych zysków9. 

Przykładowo w 2008 roku, firma Starbucks zdecydowała się udostępnić swo-
im klientom platformę MyStarbucksIdea.com w celu zaangażowania konsumen-
tów do generowania nowych pomysłów, które byłyby źródłem wartości zarówno 
dla nich samych, jak i dla organizacji. Do końca roku zgłoszono 65 000 pomy-
słów, na które konsumenci oddali 658 000 głosów. Spośród zgłoszonych pomy-
słów wybrano i zaimplementowano 58, które przyczyniły się do poprawy kondycji  
finansowej firmy10. Sukces podjętych działań wynikał nie tylko z zaangażowania 
klientów, ale również wybranych pracowników, nazwanych „Idea Partners”, któ-
rzy podejmowali dyskusje z klientami i jednocześnie omawiali zgłaszane projekty 
w organizacji11.

Włączanie klientów w działalność firm w wielu obszarach nie jest niczym 
nowym. Przykładowo w branży oprogramowania wiele firm powszechnie od lat 
korzysta z procesu testowania produktów, nie we własnych laboratoriach, a z wy-
korzystaniem tak zwanych beta testerów, czyli obecnych klientów zaproszonych 

7 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-Opting Customer Competence, „Harvard Business 
Review” 2000, January–February.

8 N. Merchant, op. cit.
9 L.M. Frigo, How Enterprises Can Drive New Value Creation, „Strategic Finanse” 2010, 

October, s. 17.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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do udziału w procesie. Wersja beta Windows 2000 Microsoftu była testowana 
przez ponad 650 000 klientów, a wartość ich prac, odnosząca się do poświęconego 
czasu, podejmowanych wysiłków czy wysokości wynagrodzeń, którą trzeba było-
by wypłacić pracownikom działu badań i rozwoju, została oszacowana na ponad  
5 miliardów dolarów12. Uczestnicząc w tym zadaniu, klienci nie tylko weryfi-
kowali poprawność działania systemu i mieli możliwość zgłaszania pożądanych 
przez siebie ulepszeń. Firma wykorzystała ten zabieg również jako możliwość 
zapoznania potencjalnych nabywców z produktem i dostrzeżenia, w jaki sposób 
mogą kreować wartość w swoim własnym biznesie.

Prahalad i Ramaswamy już w 1999 roku zauważyli kilka istotnych czynni-
ków, które wpływają na możliwość wykorzystania potencjału klientów, generują-
cą wartość dla organizacji13. Wskazali w szczególności na:

 • zachęcanie do aktywnego dialogu opartego na zasadach równości,
 • mobilizowanie społeczności klientów,
 • zarządzanie różnorodnością klientów,
 • współtworzenie osobistych doświadczeń.

O ile korzyści dla organizacji wydają się oczywiste i wymierne na wielu płasz-
czyznach, o tyle rozstrzygnięcie, jakimi pobudkami kierują się konsumenci jest 
nie tylko interesujące, ale przede wszystkim może przynieść odpowiedź na pyta-
nie o stabilność modeli biznesowych opartych na partycypacji konsumentów czy, 
idąc dalej, o prawo własności marek i prawa autorskie do zgłaszanych pomysłów, 
za które powinno przysługiwać wynagrodzenie. Z drugiej strony zrozumienie 
motywacji klientów pozwoli na lepszą optymalizację rozwiązań, dedykowanych 
konsumentom do wspólnego podejmowania działań nad kreowaniem wartości.

Jednak wiele firm nadal przyjmuje, że konsumenci angażują się wyłącznie 
dobrowolnie, nie oczekując żadnych korzyści. Decydują się na ustanowienie plat-
formy wymiany doświadczeń pomiędzy klientami, z założeniem, że „jeśli udo-
stępnimy miejsce, pojawią się klienci”14.

Badania przeprowadzone przez Nambisan i Baron wskazują jednak, że klien-
ci oczekują korzyści, a ich działania nie są do końca bezinteresowne. Ich aktywny 
udział w platformach wspierających proces generowania wartości, w dużej mierze 
wynika z przekonania o potencjalnych korzyściach, których będą beneficjentami,  

12 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, op. cit.
13 Ibidem.
14 S. Nambisan, A.R. Baron, Virtual Customer Environments: Testing a Model of Voluntary 

Participation in Value Co-creation Activities, „The Journal of Product Innovation Management” 
2009, vol. 26, s. 402.
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wśród których autorzy badania wymieniają dostęp do informacji o produkcie, 
członkostwo w społeczności oraz interaktywność15. 

Należy również zauważyć, na co zwracają uwagę autorzy i co również znaj-
duje swoje potwierdzenie w przytoczonym przykładzie Starbucsa, że po stronie 
organizacji, niezwykle istotną kwestią, warunkującą zaspokojenie tych potrzeb, 
jest powołanie odpowiednich pracowników skierowanych do prowadzenia dzia-
łań w tym zakresie czy wręcz całych działów odpowiedzialnych za proces kre-
owania wartości wspólnie z konsumentami.

Obecnie największe przedsiębiorstwa, takie jak Apple, Nestle, Lego czy 
Orange z sukcesem wdrażają strategie współpracy z klientami w ramach kre-
owania wartości16. Wiele firm stoi jednak przed licznymi wyzwaniami związa-
nymi ze skuteczną adaptacją poszczególnych rozwiązań społecznościowych, któ-
re umożliwią im w dłuższej perspektywie skuteczną komunikację i współpracę 
z klientami.

Etapy adaptacji rozwiązań społecznościowych

Altimer Group wyróżnił sześć faz dojrzałości organizacji w stosowaniu roz-
wiązań społecznościowych w obszarze biznesowym17. Każdy ze zidentyfikowa-
nych etapów charakteryzuje się odmiennymi korzyściami, ale również określonym 
ryzykiem. Strategia mediów społecznościowych w wielu przypadkach odnosi 
się głównie do kanałów, platform i taktyki działania umożliwiających organiza-
cjom publikowanie własnych informacji, wsłuchiwanie się w głos konsumentów,  
finalnie zmierzających do budowy zaangażowania. Strategia biznesu społeczno-
ściowego odnosi się zaś do integracji/włączenia technologii i procesów społecz-
nościowych w wartości biznesowe i podejmowane działania, których głównym 
celem jest budowanie relacji oraz podejmowanie dialogu przenikającego granice 
organizacji, angażującego zarówno klientów, jak i pracowników, oraz wspólne 
kreowanie wartości dla klientów, a także organizacji. Wiąże się to z koniecznością 
wpisania działań w obszarze mediów społecznościowych w kontekst biznesowy 
i w jasno zdefiniowane cele biznesowe całej organizacji.

15 Ibidem.
16 V. Ramasvamy, F. Goillart, The Power of Co-creation, Free Press, Simon & Schuster Inc, 

New York 2010.
17 Ch. Li, B. Solis, A. Webber, J. Szymanski, The Evolution of Social Business, Six Stages of 

Social Business Transformation, Altimeter Group Network on SlideShare, San Mateo 2013.
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Pełna integracja/włączenie mediów społecznościowych w strategię bizneso-
wą organizacji wymaga jednak podejmowania określonych, stopniowych działań, 
które składają się na konkretne fazy, czy inaczej etapy, przez które muszą przejść 
wszystkie organizacje. Firmy podejmujące działania z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych powinny rozpocząć swoją aktywność od etapu planowania, 
opartego głównie na monitoringu zachowań konsumentów, w odniesieniu do  
własnej marki, w różnorodnych kanałach czy platformach komunikacyjnych. 

Etap ten polega głównie na zrozumieniu klientów, tego o czym mówią, 
w jaki sposób wykorzystują media społecznościowe i czym charakteryzują się ich 
działania. Etap ten został nazwany „słuchaniem w celu nauki” (listen to learn). 
Dave Kerpen podkreśla, że dzisiejsza komunikacja składa się w 50% z mówienia  
i w 50% ze słuchania18.

Etap słuchania to rozpoznawanie potrzeb klientów i, w kolejnym kroku, re-
alizacja projektów pilotażowych z wykorzystaniem różnorodnych platform i roz-
wiązań społecznościowych, w celu rozpoznania działań o największym wpływie 
na zdefiniowane wcześniej cele biznesowe. Z równą uwagą powinniśmy obser-
wować konkurencję oraz nowe projekty mediów społecznościowych pojawiające 
się na rynku19.

Zdiagnozowanie najbardziej efektywnych obszarów działania prowadzi 
w konsekwencji do kolejnego etapu, w którym organizacje ustanawiają swoją 
obecność w mediach społecznościowych. Wymaga to nie tylko uruchomienia od-
powiednich zasobów organizacji, ale przede wszystkim wypracowania i przyję-
cia całościowej strategii zarządzania treściami publikowanymi w Internecie, które 
wpisują się w zintegrowaną strategię komunikacji przedsiębiorstwa. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje obecna praktyka wpisywania działań społecznościowych 
w już przyjętą i funkcjonującą strategię komunikacji, traktującą obecność w me-
diach społecznościowych jako kolejny element wspierający i dodatkowy kanał 
komunikacji20. W znacznej mierze wynika to z implementacji koncepcji mediów 
społecznościowych w już istniejące reguły i procedury, które zostały ustanowione 
i zaakceptowane przez władze firmy21.

18 D. Kerpen, Likeable Social Media: How to Delight Your Customers, Create an Irresistible 
Brand, and Be Generally Amazing on Facebook (& Other Social Networks), McGraw-Hill, New 
York 2011.

19 A.J. Bradley, M.P. McDonald, The Social Organization – How to Use Social Media to Tap 
the Collective Genius of Your Customers and Employees, Gartner, Inc., „Harvard Business Review 
Press” 2011, October.

20 Ch. Li, B. Solis, A. Webber, J. Szymanski, op. cit.
21 A.J. Bradley, M.P. McDonald, op. cit.
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Należy sobie jednak zadać pytanie, czy takie podejście i ten kierunek działa-
nia są rozwiązaniem prawidłowym i najbardziej efektywnym. Nie wykorzystują 
one bowiem mediów społecznościowych ze wszystkimi ich możliwościami, po-
cząwszy od podejmowania dialogu po zaawansowaną współpracę z klientami. 
Sprowadzają się w głównej mierze do wysyłania komunikatów marketingowych 
firmy. Z drugiej jednak strony podejmowanie działań w obszarze, w którym orga-
nizacja nie czuje się jeszcze dostatecznie pewnie, może być również ryzykowne. 
Minimalizacja ryzyka może być w takim przypadku oparta na komunikacji jed-
nostronnej, wpisującej się całkowicie w strategię komunikacji firmy i uwzględ-
niającej czas na uczenie się. 

Trzeci etap zaawansowania w stosowaniu mediów społecznościowych odno-
si się w głównej mierze do zaangażowania (engagement) w budowanie, którego 
głównym narzędziem stosowanym przez firmy jest dialog służący budowaniu re-
lacji22. Według Kerpena, zaangażowanie oznacza prawdziwe i szczere zaintere-
sowanie tym, co klienci i potencjalni klienci firmy maja do przekazania23. Firma 
przechodzi z etapu, w którym cechą charakterystyczną jest przeświadczenie o ko-
nieczności posiadania mediów społecznościowych, do etapu, w którym uświada-
mia sobie, że warto wykorzystać tę obecność w celu pogłębienia relacji z obecnymi 
i potencjalnymi klientami. Znaczna część firm obawia się na tym etapie negatyw-
nych komentarzy czy wręcz braku zainteresowania ze strony klientów. Warto jed-
nak uświadomić sobie, że etap ten umożliwia firmom wywarcie wpływu na różno-
rodne aspekty, takie jak budowanie społeczności, generowanie wartości poprzez 
treści o wysokiej merytoryce, kreatywności czy współczynniku udostępnień.

Przy podejmowaniu coraz liczniejszych aktywności w obszarze mediów spo-
łęcznościowych i wykorzystywaniu wielu kanałów dotarcia do klienta, takich jak 
Twitter, Facebook, Google+ czy blogi, zarządzanych często przez różne zespoły czy 
departamenty w organizacji, bardzo ważną kwestią jest podjęcie wysiłków w celu 
skoordynowania podejmowanych inicjatyw i przekazywania tych samych wartości 
w imieniu organizacji24. Wymaga to opracowania strategii i adaptacji jej w całej or-
ganizacji. Jednym z głównych założeń takiego opracowania powinno być określenie 
zarówno zakresu odpowiedzialności, obszarów komunikacji, jak i zdecydowanie, 
w myśl założeń dotyczących definiowania strategii przedstawionych przez Portera, 
czego organizacja nie będzie realizować i z jakich kierunków działania rezygnuje.

22 Ch. Li, B. Solis, A. Webber, J. Szymanski, op. cit.
23 D. Kerpen, op. cit.
24 Ch. Li, B. Solis, A. Webber, J. Szymanski, op. cit.
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Z uwagi na strategiczny wymiar i znaczenie wymienionego zadania wyma-
ga to pozyskania akceptacji oraz wsparcia ze strony osób zarządzających w orga-
nizacji. Istotne jest również ustanowienie centrum organizacyjnego definiowane-
go przez Altimer jako „Center of Excellence” (CoE), które organizuje i porządkuje 
rozwój i adaptację strategii społecznościowej, nadzoru, podejmowanych inicjatyw 
oraz niezbędnych technologii w obszarze całej organizacji25. Może ono przybierać 
różne struktury: od zdecentralizowanych, których stosowanie zadeklarowało w ba-
daniu 9,4% respondentów, scentralizowane (29,1%), hub & spoke (35,4%), multiple 
hub & spoke (23,6%) po holistyczne (2,4% respondentów)26. Niezwykle istotne jest 
opracowanie i wybór miar pozwalających na weryfikację działań podejmowanych 
w mediach społecznościowych i ich wpływu na realizację działań biznesowych. 
Pozwala to nie tylko na pomiar efektów umożliwiający ciągłe dostosowywanie po-
dejmowanych działań w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, ale również na 
umacnianie akceptacji podejmowanych działań przez zarząd i organizację, co czę-
sto ma bezpośredni wpływ na poziom finansowania dalszych aktywności i inicjatyw.

Etap piąty przesuwa organizację do obszaru biznesu społecznościowego27, 
jej działania stają się bardziej widoczne, a zainteresowanie w organizacji wzrasta. 
Działania społecznościowe zaczynają być adaptowane do wszystkich ról i funk-
cji w organizacji, umożliwiając generowanie wartości w wielu indywidualnych 
obszarach, takich jak marketing i komunikacja, doświadczenie klienta, sprzedaż, 
finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT czy logistyką. 

Zakończenie

Wraz ze wzrastającą popularnością mediów społecznościowych powstaje 
pytanie, czy możliwe jest dokonywanie pomiaru produktywności i wzrostu wir-
tualnej społeczności, a przede wszystkim zarządzanie nią w procesie kreowania 
wartości zarówno dla organizacji, jak i konsumenta. Czy współpraca w ramach 
wirtualnych społeczności niesie ze sobą ryzyko rosnących oczekiwań klientów, 
związanych z możliwym wynagrodzeniem za kreowanie i dostarczanie warto-
ści? Kto w takim przypadku jest właścicielem innowacji czy marki, a wreszcie, 
na jakie ryzyko, w obliczu tak postawionych pytań, wystawiona jest organizacja. 
Pytania te stanowią ważki punkt wyjścia podejmowania badań w tym obszarze – 
zarówno przez organizacje, jak i badaczy przedmiotu. 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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Wojciech Grzegorczyk

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw  
na rynkach międzynarodowych

Wstęp

Przedsiębiorstwo, które zamierza wejść na rynki międzynarodowe, powinno 
postępować racjonalnie, tzn. zgodnie z etapami ekspansji na te rynki. W litera-
turze podnoszącej problemy marketingu międzynarodowego, w której przedsta-
wione są wyniki badań nad tymi zagadnieniami, dominuje koncepcja, wywodzą-
ca się z modelu internacjonalizacji Uniwersytetu w Uppsali. Według niej proces 
angażowania się przedsiębiorstw w wejście na rynki zagraniczne obejmuje kilka 
faz i wiąże się ze strategią ich uczenia się i systematycznego zdobywania wiedzy 
o tych rynkach. Druga koncepcja zakłada, że przedsiębiorstwo wchodząc na ryn-
ki zagraniczne może pominąć niektóre fazy, korzystając z doświadczenia innych 
przedsiębiorstw w swojej branży. Natomiast według kolejnego poglądu, przed-
siębiorstwo odchodzi od modelu fazowego i od początku swojego istnienia stara 
się działać na jak największej liczbie rynków zagranicznych, a w skrajnym przy-
padku na rynku globalnym. Wybór którejkolwiek z koncepcji ekspansji na rynki 
międzynarodowe warunkuje stosowanie przez przedsiębiorstwo określonej stra-
tegii marketingowej na wybranych rynkach zagranicznych. Przygotowanie trafnej 
strategii marketingowej, opartej na rzetelnej analizie zasobów przedsiębiorstwa, 
jego pozycji konkurencyjnej i czynników otoczenia rynków międzynarodowych, 
na które przedsiębiorstwo zamierza dokonać ekspansji, jest warunkiem koniecz-
nym do osiągnięcia sukcesu na tych rynkach. 

Główne założenia strategii ekspansji przedsiębiorstwa na 
rynki międzynarodowe

O wyborze jednej ze wspomnianych koncepcji wejścia na rynki międzyna-
rodowe, a także o intensywności ekspansji przedsiębiorstwa na rynki zagranicz-
ne i jego strategii marketingowej decydują czynniki wewnętrzne (endogeniczne) 



68 Wojciech Grzegorczyk

charakteryzujące przedsiębiorstwo i czynniki jego otoczenia (egzogeniczne). Do 
czynników endogenicznych zaliczamy przede wszystkim zasoby przedsiębior-
stwa, jego doświadczenie, wiedzę o rynkach zagranicznych oraz pozycję kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa. Natomiast do czynników otoczenia zaliczamy 
czynniki geograficzne, ekonomiczne, demograficzne, prawne i kulturowe, jakie 
charakteryzują rynki międzynarodowe.

Najczęściej spotykaną formą ekspansji przedsiębiorstw na rynki międzynaro-
dowe jest ekspansja, zgodnie z koncepcją fazowego wejścia na te rynki. Wówczas 
przedsiębiorstwo musi dokonać oceny i wyboru rynku (rynków) docelowych oraz 
formy wejścia na nie. W następnej kolejności należy opracować strategię marke-
tingową, która będzie na tych rynkach realizowana1.

Ocena rynku zagranicznego dokonywana jest na podstawie informacji o cha-
rakteryzujących go zmiennych. Na ich podstawie należy określić atrakcyjność ryn-
ku. Najczęściej można to ustalić stosując metodę portfelową. Wykorzystuje się wte-
dy dla ustalenia tej atrakcyjności wiele różnych czynników, dzięki czemu ocena 
jest pełna i ograniczony jest subiektywizm badania. Wówczas dokonuje się wybo-
ru tego rynku zagranicznego, którego atrakcyjność uzyskała najwyższy poziom na 
określonej skali punktów. Można również oceniać poszczególne rynki zagraniczne, 
wartościując ich atrakcyjność i ryzyko wejścia na nie. Konfrontacja obu tych war-
tości pozwoli utworzyć macierz dziewięcioelementową o niskim, średnim i wyso-
kim ryzyku oraz niskiej, średniej i wysokiej atrakcyjności rynków. Najkorzystniej-
szym wariantem jest ten, w którym rynek zagraniczny ma najwyższą atrakcyjność 
i niewielkie lub średnie ryzyko, najmniej korzystnym natomiast taki, kiedy rynek 
zagraniczny charakteryzuje się wysokim ryzykiem i niską atrakcyjnością2. Można 
mieć do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorstwo nie wybiera jednego ryn-
ku, lecz spośród kilkunastu ocenianych rynków zagranicznych wybiera kilka. Wy-
nika to przede wszystkim z zasobów finansowych i kadrowych przedsiębiorstwa.

Po dokonaniu wyboru rynku zagranicznego przedsiębiorstwo powinno usta-
lić sposób wejścia na ten rynek. Zgodnie ze wspomnianą wyżej koncepcją opraco-
waną przez naukowców Uniwersytetu w Uppsali, mamy do czynienia z kilkoma 
formami ekspansji na rynki zagraniczne3. Możemy tu ze względu na zaangażowa-
nie kapitałowe przedsiębiorstwa wymienić następujące formy:

 • działania eksportowe oraz handel wymienny, 
 • kooperacja niekapitałowa z partnerem zagranicznym, 

1 W. Grzegorczyk, Marketing na rynku międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 
s. 50–57.

2 J. Bruns, Internationales Marketing, F. Kiehl Verlag, Ludwigshafen 2003, s. 82–85.
3 W. Keegan, B. Schlegelmilch, B. Stoettinger, Globales Marketing-Management, R. Olden-

bourg Verlag, München–Wien 2002, s. 288–292.
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 • kooperacja kapitałowa z partnerem zagranicznym, 
 • inwestycje bezpośrednie na rynku zagranicznym.

Działania eksportowe są najprostszą i najczęściej występującą formą wejścia 
przez przedsiębiorstwa na międzynarodowe rynki. Na tym etapie internacjonaliza-
cji spotykamy się także z tzw. obrotem uszlachetniającym, handlem tranzytowym 
i handlem wymiennym.

Kooperacja niekapitałowa z partnerami z rynków zagranicznych polega na 
tym, że obie strony nie tworzą wspólnych przedsięwzięć i nie łączą w tym celu ka-
pitałów. Wśród form stosowanych na tym etapie internacjonalizacji wymienia się 
przekazanie licencji, tworzenie łańcuchów franchisingowych, kontrakty na zarzą-
dzanie i inwestycje kompleksowe. Jednak najczęściej wykorzystywane jest przy 
ekspansji na rynki zagraniczne przekazywanie licencji i franchising.

Kooperacja kapitałowa z partnerem zagranicznym polega na tworzeniu 
wspólnych przedsięwzięć i na wspólnym angażowaniu kapitałów. Tworzone są 
więc tzw. wspólne przedsiębiorstwa (joint ventures), a odmianą takiej kooperacji 
są alianse strategiczne, czyli porozumienia z partnerami zagranicznymi o wspól-
nych działaniach dla osiągnięcia grupowej przewagi konkurencyjnej. Najczęstszą 
formą są joint ventures o charakterze produkcyjnym bądź handlowo-produkcyj-
nym. Alianse strategiczne z reguły są wykorzystywane przez duże bądź wielkie 
przedsiębiorstwa. Ostatnia forma wejścia na rynki międzynarodowe to inwestycje 
bezpośrednie, które polegają na tworzeniu na rynkach zagranicznych własnych od-
działów handlowych, usługowych lub produkcyjnych. Można to osiągnąć budując 
je od podstaw (green investment) albo przejmując istniejące na rynku zagranicz-
nym przedsiębiorstwa lokalne (brown investment). Ta forma ekspansji wymaga 
dużych nakładów kapitałowych i znacznego zaangażowania własnego personelu 
na rynkach zagranicznych.

Podsumowując zaprezentowany wyżej krótko model ekspansji przedsiębior-
stwa na rynki zagraniczne, można stwierdzić, że z reguły na początku swojego 
zaangażowania na tych rynkach przedsiębiorstwo wykorzystuje najprostszą formę 
– tj. eksport pośredni, a następnie bezpośredni. Są to formy, które nie wymaga-
ją dużych nakładów kapitałowych, personalnych, doświadczenia i wiedzy o ryn-
kach międzynarodowych, a ponadto istotnie ograniczają ryzyko niepowodzenia 
eksportera. W miarę zdobywania doświadczenia przez przedsiębiorstwo, a także 
przy uwzględnieniu przez nie poziomu atrakcyjności poszczególnych rynków za-
granicznych, może ono przechodzić do kolejnych form ekspansji. Po kilku la-
tach przedsiębiorstwo z reguły podejmuje na rynkach zagranicznych inwestycje  
bezpośrednie, najczęściej tworząc własne zakłady. Wówczas zakres inwestowania 
uzależniony jest od możliwości kapitałowych przedsiębiorstwa. 
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Jak już podkreślono, przeciwieństwem koncepcji fazowej ekspansji przedsię-
biorstwa na rynki zagraniczne jest koncepcja jego obecności na tych rynkach od 
momentu powstania przedsiębiorstwa. Bez wątpienia mamy do czynienia z takimi 
przedsiębiorstwami, które funkcjonują od razu na globalnym rynku światowym 
(firmy typu born global). Odnosi się to jednak przede wszystkim do nowoczesnych 
sektorów gospodarki, takich jak elektronika, technologie informatyczne, teleko-
munikacja. Z tego względu nadal przewagę w praktycznej działalności przedsię-
biorstw ma fazowy model internacjonalizacji oraz model polegający na pomijaniu 
niektórych faz i przechodzeniu po fazie wstępnej (np. po eksporcie pośrednim) 
do fazy rozwiniętej (np. kooperacji kapitałowej lub inwestycji bezpośrednich). 

Jak stwierdzono, po ustaleniu formy wejścia na rynki zagraniczne przedsię-
biorstwo powinno opracować treść strategii funkcjonalnych, w tym strategii mar-
ketingu-mix, jaką zamierza na tych rynkach realizować. Może ona przyjąć formę 
globalnej strategii marketingu-mix, krajowej strategii lub hybrydowej strategii 
marketingu-mix.

Strategia globalna jest konsekwencją standaryzacji i polega na stosowaniu na 
wszystkich rynkach zagranicznych identycznych instrumentów marketingowych 
i identycznej ich kompozycji. Zakłada się, że mamy do czynienia tzw. klientem 
globalnym o podobnych potrzebach i preferencjach oraz z podobnymi warunka-
mi ekonomicznymi, kulturowymi, technologicznymi itp. na wszystkich rynkach 
zagranicznych. 

Strategia krajowa natomiast jest konsekwencją adaptacji i założenia odrębno-
ści i specyfiki każdego rynku zagranicznego. Dla każdego z nich przygotowuje się 
i realizuje odrębną strategię marketingu-mix, skonstruowaną na podstawie cech 
specyficznych każdego rynku. 

Z kolei strategia hybrydowa łączy działania standaryzacyjne i adaptacyjne. 
Polega ona na standaryzowaniu większości instrumentów marketingu-mix i ada-
ptowaniu pozostałych do specyfiki rynków zagranicznych. Na przykład jednolity 
może być produkt i działania promocyjne, ale dostosowana do specyfiki kraju 
strategia dystrybucji i poziom ceny produktu lub jednolity produkt, podobna cena 
i dystrybucja, ale zmieniona polityka promocji.

Formy wejścia na rynki zagraniczne polskich przedsiębiorstw

Udział polskich przedsiębiorstw w procesach internacjonalizacyjnych jest na-
dal raczej niewielki. Główne formy ekspansji na rynki zagraniczne to eksport oraz 
obrót uszlachetniający. Jest to najczęściej eksport pośredni i tylko niewiele pol-
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skich przedsiębiorstw dociera ze swoimi produktami do ostatniego ogniwa w ka-
nałach dystrybucji. Wykorzystanie eksportu jako najważniejszej formy ekspansji 
na rynki międzynarodowe wynika głównie ze stosunkowo nieskomplikowanego 
procesu transakcji eksportowych i niskiego ryzyka. W ciągu kilku ostatnich lat od-
notowano bardzo szybki przyrost wartości polskiego eksportu. W roku 2004 jego 
wartość osiągnęła ok. 60 mld euro, w 2006 roku ok. 88 mld euro, w 2008 roku ok. 
116,5 mld euro. W roku 2009, ze względu na światowy kryzys gospodarczy, odno-
towano spadek eksportu do poziomu ok. 99 mld euro, ale w 2010 roku przekroczył 
on już 120 mld euro, a w 2012 ponad 153,4 mld euro4. Według szacunków w 2013 
roku eksport osiągnie ponad 158,3 mld euro, a w 2014 173,6 mld euro. Po pierw-
szej połowie 2013 roku po raz pierwszy od 10 lat osiągnięty został dodatni bilans 
w handlu zagranicznym na kwotę ponad 1 mld euro5. Gdyby za 100 przyjąć wartość 
eksportu z 2004 roku, to w 2006 roku wynosił on ok. 147, w 2008 ok. 194, w 2009 
roku nastąpił spadek do poziomu 165, w 2010 roku było to ok. 200, a w 2012 roku 
– 256. Widać więc, że w ciągu ośmiu lat wartość eksportu wzrosła o ponad 156%. 

Skutkiem wzrostu wartości eksportu były także zmiany w udziale Polski 
w eksporcie światowym i europejskim. Udział Polski w eksporcie światowym 
w 1995 roku wynosił 0,5%, w 2004 roku ok. 0,9%, a w 2012 roku 1,0%. Na-
tomiast udział w eksporcie Europy wynosił w tych latach odpowiednio 1, 1,7 
i 2,8%6. Wartość eksportu na jednego mieszkańca na świecie w 2010 roku wy-
niosła ponad 2208 dolarów, a w Polsce 4065 dolarów. W 2012 roku wartość eks-
portu na jednego mieszkańca świata wyniosła ponad 2,6 tys. dolarów, a w Polsce 
wzrosła do ok. 5100 dolarów. W 1990 roku Polska była pod tym względem na 
91 miejscu na świecie, a w 2010 roku na miejscu 63. Wielkości te były zbli-
żone do wskaźników dla Hiszpanii i Portugalii7. Korzystnie zmieniała się także 
struktura eksportu – np. w 2005 roku maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 
stanowiły w eksporcie ok. 39,6%, w 2009 roku ponad 43,9%, a w 2011 roku po-
nad 44%, natomiast udział produktów wysokich technologii w eksporcie wzrósł  
z 4 do 5%. Jest to jednak nadal bardzo skromny wkład tej grupy produktów w ca-
łości eksportu. Zmniejszył się z kolei udział surowców mineralnych i drewna  

4 Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2007, s. 737–738; Rocznik statystyczny handlu za-
granicznego, GUS, Warszawa 2010, s. 38 oraz Raport o stanie handlu zagranicznego w 2012 roku, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, www. mg.gov.pl/file/upload 8437 [dostęp: 20.04.2013]. 

5 A. Woźniak, Mocno rośnie eksport na Wschód, „Rzeczpospolita”, 13.08.2013.
6 Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2006; s. 737–738, Rocznik statystyki międzynaro-

dowej, GUS, Warszawa 2009, s. 40–42 oraz Raport o stanie handlu… 
7 M. Gorynia, Eksport szansą Polski, „Rzeczpospolita”, 13.07.2012 oraz Handel globalny 

w 2012 roku i prognozy na 2013 rok, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, www.mg.gov.pl.
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w eksporcie z 12,5 do 8,6%8. Zdecydowana większość eksportu przypadała na 
kraje rozwinięte – w 2005 roku ponad 83,5%, a w 2011 roku ok. 84%. Spadł na-
tomiast udział krajów rozwijających się, z ok. 7% w roku 2005 do ponad 6,2% 
w 2011 roku. Główne rynki eksportowe to Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Bry-
tania i Czechy. Trzeba podkreślić, że przedsiębiorstwa eksportujące charakteryzu-
ją się wysokim poziomem rentowności (od 7,3% nawet do10%), wyższym o po-
nad trzy punkty procentowe od rentowności przedsiębiorstw nie eksportujących9. 
Wśród ogółu polskich firm ok. 77% przedsiębiorstw było rentownych, natomiast 
wśród firm eksportujących wskaźnik ten wynosi ponad 81%. Mimo tych pozytyw-
nych tendencji i wyjątkowo dynamicznego wzrostu eksportu stwierdzić należy, że 
tendencja ta odnosi się głównie do dużych i średnich przedsiębiorstw. Eksportem 
zajmowały się przede wszystkim przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 9 osób. 
W 2008 roku liczba takich przedsiębiorstw wynosiła 46,5 tys. i stanowiły one ok. 
3% ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Z tej liczby ok. jedna trzecia – tj. 14,9 tys. – 
prowadziła eksport. W 2009 roku liczba przedsiębiorstw zatrudniających ponad  
9 osób wzrosła do 74,3 tys., z czego ponad 17 tys. to eksporterzy. Ich udział 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw nie przekraczał jednak 1%10. W 2010 roku licz-
ba eksporterów o zatrudnieniu ponad 9 osób zmniejszyła się do ok. 14 tys., a ich 
udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (1,673 mln) spadł do ok. 0,9%11.

Niezwykle rzadko spotykamy się z kolejnymi po eksporcie formami wejścia 
na rynki międzynarodowe – tj. kooperacją kapitałową i niekapitałową. Sprzedaż 
licencji czy tworzenie łańcucha franchisingowego przez polskie przedsiębiorstwa 
na rynkach zagranicznych są niezwykle sporadyczne. Do takich pozytywnych 
przykładów można zaliczyć firmy z branży odzieżowej i kosmetycznej – np. LPP, 
Kan, Redan, CCC, Dr Irena Eris. Wynika to głównie z faktu, że polskie przedsię-
biorstwa nie dysponują ofertą, która umożliwiałaby szerokie wykorzystanie nie-
kapitałowych form wejścia na rynki zagraniczne. Podobnie powoływanie spółek  
joint ventures czy tworzenie aliansów strategicznych należy do absolutnej rzadkości. 

Natomiast spotkać się można coraz częściej z inwestycjami bezpośrednimi 
polskich firm za granicą, w postaci wykupu istniejących przedsiębiorstw lub two-
rzenia własnych oddziałów od podstaw. Wielkość polskich inwestycji bezpośred-
nich za granicą jest jednak nadal niewielka, choć wykazuje tendencję rosnącą. Na 
koniec 2004 roku inwestycje te wynosiły ok. 2,36 mld euro i był to wzrost w po-

8 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2010, s. 394−398.
9 D. Jałowiecki, Kierunki i tendencje rozwoju eksportu, http://www.rig.katowice.pl [dostęp: 

25.10.2010] oraz GUS Rocznik statystyczny handlu…, s. 38.
10 Kryzys finansowy a handel zagraniczny, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmu, 

Warszawa 2010, s. 37–50.
11 Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 32.
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równaniu do roku poprzedniego o ponad 38%. W 2006 roku można było odnoto-
wać kolejny wzrost polskich inwestycji bezpośrednich za granicą do kwoty 9,6 mld  
euro, w 2008 roku osiągnęły kwotę ok. 17,1 mld euro, a w 2009 roku kwotę 20,3 mld  
euro. W 2010 roku wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wzrosła 
do 33,3 mld euro, a w 2011 roku do kwoty 38,4 mld euro12. Natomiast zagranicz-
ne inwestycje bezpośrednie w Polsce przekroczyły w 2011 roku kwotę 160 mld  
euro13. Inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw skoncentrowane są w Eu-
ropie – trafia tam ponad 90% z nich, w tym na Europę Zachodnią przypada ok. 
70% inwestycji, a na Europę Środkowowschodnią ok. 21%. Największe rynki 
polskich inwestycji bezpośrednich to Niemcy, Czechy, Litwa, Słowacja, Ukra-
ina, Węgry i Rumunia. Szacuje się, że w Niemczech wartość polskich inwestycji 
bezpośrednich przekroczyła kwotę 600 mln euro, a do rejestru działalności go-
spodarczej wpisanych zostało ponad 20 tys. polskich przedsiębiorstw. W Norwe-
gii inwestycje wyniosły prawie 390 mln euro, a we Francji ok. 310 mln euro14. 
Do największych inwestorów zalicza się PKN Orlen, Unimil SA, Boryszew SA, 
Selena SA, polskie firmy odzieżowe (LPP, Redan, Kan). W Czechach wartość 
polskich inwestycji bezpośrednich przekroczyła 500 mln euro, na tym rynku do 
największych inwestorów zaliczyć można PKN Orlen, Maspex Mokate, LPP, Ta-
tuum, CCC i firmy z branży meblarskiej (VOX, Kler, Forte). Poważne kwoty 
inwestycji bezpośrednich polskich firm odnotować można także na Litwie (PKN 
Orlen 3,5 mld euro), w Rumunii i na Ukrainie (Can-Pack ok. 35 mln euro i Forte 
ok. 10 mln euro). Na Węgrzech i w Bułgarii polskim liderem inwestycji bezpo-
średnich jest Maspex, który wykupił producenta napojów owocowych.

Podsumowując można stwierdzić, że polskie przedsiębiorstwa z powodu ogra-
niczeń kapitałowych i relatywnie małego doświadczenia w zakresie postępowa-
nia na rynkach zagranicznych wybierały proste i mało ryzykowne formy ekspansji 
na nie. Ponadto ich działanie było zgodne z modelem internacjonalizacji Uniwer-
sytetu w Uppsali. Firmy decydowały się na wybór jednego rynku zagranicznego, 
a następnie w miarę zdobywania wiedzy wchodziły na kolejne rynki zagraniczne.

 

12 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2011 roku, Raport Ministerstwa Gospodarki, 
Warszawa 2013, www.mg.gov.pl/files/upload.84399 [dostęp: 20.04.2013].

13 www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne.
14 Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, KPMG i PAI i Z, 

Warszawa 2010.
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Strategie marketingu-mix polskich przedsiębiorstw  
na rynkach zagranicznych

Opracowanie i realizacja strategii marketing-mix to kolejny istotny etap stra-
tegii działania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Przygotowanie stra-
tegii powinno być jednak poprzedzone badaniami marketingowymi wybranych 
rynków zagranicznych. Mogą być one realizowane przez wyspecjalizowane fir-
my badawcze, ale w praktyce nie zdarza się, by wszystkie badania marketingowe 
były zlecane przez przedsiębiorstwa agencjom badawczym. Część badań rynków 
zagranicznych, opartych głównie na wtórnych źródłach informacji, może być wy-
konana własnymi siłami przedsiębiorstwa. Wiąże się to jednak z utworzeniem 
w jego strukturze komórki organizacyjnej zajmującej się właśnie badaniami mar-
ketingowymi. Jednak bardzo często konieczne jest wykonanie badań pierwotnych 
rynków międzynarodowych i wówczas, ze względu na ich złożoność i wysoki sto-
pień skomplikowania, należy je powierzać wyspecjalizowanym agencjom badaw-
czym. Obydwie wspomniane sytuacje powodują poniesienie przez przedsiębior-
stwo dodatkowych nakładów finansowych. W praktyce właśnie z tego powodu 
badania marketingowe są relatywnie skromne, choć można zauważyć tendencję 
do wzrostu wydatków przedsiębiorstw na te cele. W 2003 roku nakłady na bada-
nia marketingowe przedsiębiorstw w Polsce wyniosły ok. 100 mln dol., w 2006 
ok. 190 mln, w 2007 już ponad 230 mln, a w 2010 roku obniżyły się do ponad 
220 mln dolarów15. Trzeba podkreślić, że nakłady na badania marketingowe ryn-
ków zagranicznych ponoszą głównie duże i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ to 
przede wszystkim one dokonują ekspansji na te rynki. Podejmowanie badań mar-
ketingowych uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa 
małe z reguły nie dysponują niezbędnymi środkami finansowymi umożliwiający-
mi realizację badań własnych. Najczęściej korzystają z nieskomplikowanych źró-
deł wtórnych, takich jak np. własna dokumentacja handlowa, opracowania i rapor-
ty stowarzyszeń branżowych czy izb handlowych oraz informacje od partnerów 
biznesowych, a dopiero w drugiej kolejności wykorzystywane są własne badania 
pierwotne – np. obserwacje lub badania ankietowe16. Na zakres i intensywność 
badań marketingowych wpływają wielkość przedsiębiorstwa, liczba rynków za-
granicznych, na których funkcjonują, i czas działania na tych rynkach. Potwier-

15 Zob. „Gazeta Wyborcza”, 1.04.2008.
16 A. Żbikowska, Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, 

„Marketing i Rynek” 2013, nr 2; M. Barosik-Purgat, H. Mruk, J. Schroeder, Dostępność informacji 
o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, 
Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 59.
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dzają to badania polskich eksporterów, z których wynika, że większość przedsię-
biorstw nie prowadziła badań marketingowych w takim znaczeniu, w jakim są one 
definiowane w publikacjach marketingu. Im większa firma i im większa liczba 
obsługiwanych rynków zagranicznych, tym większy odsetek przedsiębiorstw pro-
wadzących badania marketingowe. Większość przedsiębiorstw decydowała się na 
samodzielne prowadzenie badań marketingowych rynków zagranicznych, korzy-
stając głównie z Internetu oraz oficjalnych statystyk obcych krajów i czasopism fa-
chowych17. Badania marketingowe realizowane były głównie przez komórki eks-
portowe, a w drugiej kolejności tworzone były samodzielne komórki ds. badań18.

Strategie marketingowe realizowane przez polskie firmy na rynkach zagra-
nicznych można zaliczyć do strategii selektywnego rozwoju. Często jest to także 
strategia podwójnej koncentracji, polegająca na wyborze niewielu (lub jednego 
segmentu rynku) i niewielu (lub jednego) rynku zagranicznego. Takie strategie 
pozwalają ograniczyć ryzyko i koszty wejścia na nowe rynki. Realizowane przez 
polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych strategie marketingowe można 
także zaliczyć do krajowych strategii marketingu-mix. Wynika to z faktu, iż przed-
siębiorstwa te nie dysponują dużymi zasobami kapitałowymi i nie są w stanie sfi-
nansować badań marketingowych rozległych rynków zagranicznych ani strategii 
marketingowych na nich. Natomiast strategie selektywnego rozwoju (koncentracji), 
polegające na wyborze segmentu rynku (niszy rynku) i osiągnięciu na nim pozycji 
lidera, nie wymagają dużych nakładów kapitałowych. Niezbędna jest raczej spe-
cjalistyczna oferta, którą polskie przedsiębiorstwa dysponują. Ponieważ większość 
polskich przedsiębiorstw działa na stosunkowo niewielu rynkach i wchodzi na nie 
systematycznie, to każda z tych strategii jest dostosowana do specyfiki poszcze-
gólnych rynków zagranicznych. Wyniki badań polskich eksporterów pozwalają 
sformułować wnioski o relatywnie dużej zgodności narzędzi ich konkurowania na 
rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Oznacza to, że polskie przedsiębior-
stwa stosują orientację etnocentryczną. Świadczy o tym także fakt, iż większość 
z nich oferuje na rynkach zagranicznych asortyment zbliżony do proponowanego 
na rynku krajowym. Odnosi się to do małych i średnich eksporterów. Natomiast 
duże przedsiębiorstwa eksportujące jednocześnie przygotowują i realizują odręb-
ne dla poszczególnych rynków zagranicznych marketingowe plany działania, co 
świadczy o realizowaniu przez nie policentrycznej orientacji internacjonalizacyj-
nej. Tylko duże polskie przedsiębiorstwa wykazują orientację regiocentryczną.

17 Ibidem.
18 M. Bartosik-Purgat, H. Mruk, J. Schroeder, op. cit., s. 83–85.
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Można uznać, że polityka produktu polskich firm odpowiada standaryzacji 
i podejmowaniu adaptacji, czyli dostosowywaniu oferty do wymogów wybra-
nego segmentu rynku. Zdecydowanie korzystniejsza jest polityka standaryzacji, 
ale ta jest realizowana wówczas, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje na kilku ryn-
kach. W zakresie polityki marki podejmowane są próby (poza branżą spożyw-
czą czy pojedynczymi firmami z branży odzieżowej, kosmetycznej i budowlanej) 
stosowania polityki własnej oryginalnej marki. Jest to działanie trudne, ponie-
waż polskie marki nie są znane na rynkach zagranicznych, a w niektórych kra-
jach produkty z Polski nie mają pozytywnego wizerunku. Działania zmierzające 
w kierunku jego poprawy wymagałyby bardzo dużych nakładów na promocję. 
Znaczna część polskich przedsiębiorstw dostarcza swoje produkty na rynki za-
graniczne pod marką pośrednika w kanale dystrybucji. Nie spotykamy się także 
(poza niezwykle rzadkimi wyjątkami) z wprowadzaniem na rynki zagraniczne 
innowacji przez polskie firmy. Asortyment oferowany na rynkach zagranicznych 
nie odbiega istotnie o oferowanego na rynku krajowym19. Najczęściej działania 
polskich przedsiębiorstw w tym zakresie można zaliczyć do strategii elastycznej 
specjalizacji. Polega ona na modyfikowaniu produktów tak, by dostosować je do 
wymagań wybranego segmentu rynku. Częściej jednak realizowana jest strategia 
zależna, czyli przyjecie przez polskie firmy roli podwykonawcy, który dostarcza 
robociznę, ewentualnie półprodukty.

Polityka cenowa polskich firm obejmuje najczęściej ustalanie cen na swo-
je produkty za pomocą metody kosztowej przy jednoczesnym porównaniu tak 
skalkulowanej ceny z cenami produktów konkurencyjnych. Zdecydowana więk-
szość polskich eksporterów ustala ceny eksportowe na innym poziomie niż ceny 
na te produkty w kraju. Jest to konsekwencja polityki adaptacji do warunków na 
rynkach zagranicznych20. W efekcie prowadzi to do stosowania polityki cenowej 
średniej wartości lub/i polityki dobrej okazji. Pierwsza z nich odnosi się do na-
bywców, dla których istotna jest cena na średnim poziomie rynkowym i średnia 
jakość produktów. Natomiast polityka dobrej okazji cenowej polega na ustaleniu 
relatywnie niskiej ceny dla produktów o średniej jakości lub średniej ceny dla 
produktów wysokiej jakości. Jak widać, mamy do czynienia z ustalaniem cen na 
średnim lub niskim poziomie rynkowym. Jest to ściśle powiązane z polityką mar-
ki, ponieważ niezwykle mało polskich przedsiębiorstw dostarcza swoje produkty 
na rynki zagraniczne pod własną i znaną marką. Dodatkowo, jak wspomniano, 

19 T. Smoleń, Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych. Analiza 
wyników badań, „Marketing i Rynek” 2013, nr 2.

20 A. Jonas, Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, 
„Marketing i Rynek” 2013, nr 2; T. Smoleń, op. cit.
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na wielu rynkach mamy do czynienia z negatywnymi stereotypami odnoszącymi 
się do polskich produktów i wówczas cena ustalana jest na średnim lub relatyw-
nie niskim poziomie. Mimo stosunkowo niskich cen przedsiębiorstwa eksportu-
jące są rentowne, ponieważ koszty pracy w nich, niezależnie od podwyżek płac 
w sektorach eksportowych w Polsce, nadal jeszcze stanowią nieznaczny udział 
w cenie eksportowanych produktów. Rentowności sprzyja także elastyczny kurs 
złotego do walut zagranicznych (euro i dolara USA). Przedsiębiorstwa eksporte-
rzy, a szczególnie eksporterzy wyspecjalizowani, charakteryzowały się znacznie 
wyższą rentownością niż przedsiębiorstwa nieeksportujące21.

W odniesieniu do polityki dystrybucji przedsiębiorstwa stoją przed kilkoma 
wyborami:

a) budować własny kanał dystrybucji czy korzystać z kanału obcego;
b) współpracować z pośrednikami niezależnymi przejmującymi ryzyko  

i koszty sprzedaży produktu czy też
c) wykorzystywać pośredników działających na cudzy rachunek i w cudzym 

imieniu.
Polityka dystrybucji polskich firm za granicą polega na wykorzystywaniu 

przez nie obcych kanałów dystrybucji. Tylko niektóre przedsiębiorstwa decydo-
wały się na tworzenie własnych kanałów lub tworzenie sieci franchisingowej. 
Wynika to z dużych kosztów budowy własnego kanału dystrybucji, często z też 
braku personelu, który byłby w stanie efektywnie zarządzać takimi kanałami. Pol-
skie przedsiębiorstwa preferują także niezależnych pośredników w kanałach dys-
trybucji, ponieważ, jak już podkreślono, są oni w stanie przejąć ryzyko i koszty 
sprzedaży produktów na zagranicznych rynkach. Kanały dystrybucji wykorzysty-
wane przez zdecydowaną większość polskich przedsiębiorstw na rynkach zagra-
nicznych różnią się istotnie od tychże kanałów stosowanych w kraju22. Oznacza 
to, że dystrybucja jest kolejnym elementem strategii adaptacji polskich eksporte-
rów do specyfiki rynków zagranicznych.

Polityka promocji na rynkach zagranicznych może przyjąć formę działań 
jednolitych lub zróżnicowanych i jest ona trudna i kosztowna w realizacji. Wy-
maga bowiem bardzo dobrej znajomości rynku usług promocyjnych za granicą, 
a także stopnia wrażliwości nabywców zagranicznych na środki przekazu promo-
cyjnego. W związku z tym, najczęściej polskie przedsiębiorstwa przenoszą dzia-
łania promocyjne na pośredników w kanale dystrybucji, a te, które podjęły in-
westycje bezpośrednie na zagranicznych rynkach, zlecają miejscowym agencjom  

21 D. Ciesielska, Uwarunkowania zewnętrzne handlu zagranicznego w okresie kryzysu 
finansowego i ich wpływ na rentowność polskich eksporterów, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 5.

22 T. Smoleń, op. cit.
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promocyjnych przygotowanie działań promocyjnych. Treść i forma przekazów 
promocyjnych odnoszących się do produktów polskich eksporterów na ryn-
kach zagranicznych jest w zdecydowanej większości odmienna od treści prze-
kazu na polskim rynku. Odmienne są także narzędzia polityki promocji-mix, ja-
kie wykorzystywane są na rynkach zagranicznych23. Świadczy to, podobnie jak  
w odniesieniu do polityki dystrybucji, o stosowaniu strategii różnicowania promo-
cji i działaniach adaptacyjnych do specyfiki rynków zagranicznych. 

Zakończenie

Polskie przedsiębiorstwa wykorzystują do ekspansji na rynki międzynaro- 
dowe przede wszystkim eksport w formie pośredniej. Pozostałe sposoby ekspansji 
na te rynki stosowane są w bardzo niewielkim zakresie. Realizują one także na 
nich relatywnie nieskomplikowane strategie marketingu-mix. Konkurowanie na 
zagranicznych rynkach odbywa się głównie za pomocą produktów dostosowa-
nych do potrzeb lokalnych nabywców, rzadko oznakowanych marką producenta, 
najczęściej marką pośrednika w kanale dystrybucji. Są to produkty o średniej lub 
dobrej jakości i średnich, ewentualnie niskich cenach w stosunku do cen konku-
rencyjnych produktów. Polskie przedsiębiorstwa rzadko podejmują samodzielnie 
działania promocyjne, za które najczęściej odpowiadają zagraniczni pośrednicy 
w kanale dystrybucji. Nie budują także na rynkach zagranicznych własnych kana-
łów dystrybucji, służących nawet tylko jako uzupełnienie obcych kanałów. Moż-
na stwierdzić, że strategie marketingu-mix polskich przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych były przygotowane i realizowane prawidłowo. Zastosowane 
narzędzia marketingu-mix odpowiadały ich zasobom finansowym, personalnym, 
ofercie, wiedzy o rynkach zagranicznych, doświadczeniu i umiejętnościom funk-
cjonowania na nich. Takie strategie przynosiły do tej pory pozytywne rezultaty. 
Widać było bowiem systematyczne i silne przyrosty eksportu, korzystną zmianę 
struktury eksportu – tj. wzrost obrotów wyżej przetworzonych produktów i wzrost 
efektywności ekonomicznej eksporterów. W efekcie pozwalało to polskim eks-
porterom umacniać swoją pozycję zarówno na krajowym rynku, jak i na rynkach 
zagranicznych. Wydaje się jednak, że w dłuższym okresie działania marketin-
gowe powinny zostać zmodyfikowane, szczególnie w kierunku wykreowania na 
rynkach zagranicznych własnych oryginalnych marek i dodatkowych własnych 
kanałów dystrybucji.

23 Ibidem.
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Robert Kozielski

Ewolucja marketingu – wymiar historyczny  
i naukowy

Wstęp

Nie ma pełnej jasności od jakiej daty należy liczyć rozwój marketingu.  
R. Fullerton uważa, iż początków marketingu doszukiwać się trzeba w rozpoczęciu 
rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii w latach siedemdziesiątych XVIII wie-
ku, a w połowie XIX wieku w Niemczech i ponownie w Wielkiej Brytanii1. A. Sagan,  
opierając się na źródłach R. Bartelsa wskazuje na początek XX wieku jako datę 
powstania idei i myśli marketingowych2. Z kolei, analizując programy akademic-
kie i źródła literaturowe, J. Hagerty pisze, iż przedmiot wykładany na uczelniach 
z nazwą „marketing” pojawił się w Harvard School of Business Administration 
w 1909 roku, a w 1915 r. ukazała się książka, która w tytule miała słowo „marke-
ting”3. Można także spotkać się z twierdzeniem, że początków rozwoju marketin-
gu doszukiwać się należy raczej w okresie po drugiej wojnie światowej4. 

Bezsporne jednak pozostaje to, iż marketing ma już kilkudziesięcioletnią 
historię i wciąż toczy się dyskusja, czym w rzeczywistości on jest. Jego wie-
lowymiarowość, przejawiająca się tym, iż marketing korzysta m.in. z socjo- 

1 R.A. Fullerton, How Modern is Modern Marketing? Marketing’s Evolution and the Myth of 
the “Production Era”, „Journal of Marketing” 1988, vol. 52. 

2 A. Sagan, Teoretyczne podstawy marketingu – 50 lat poszukiwań, „Marketing i Rynek” 2005, 
nr 7; R. Bartels, Development of Marketing Though – a Brief History, [w:] G. Schwarz, Science  
in Marketing, J. Wiley & Sons, New York 1965; R. Bartels, The History of Marketing Thought,  
Gorsuch Scarisbrick Pub, New York 1988.

3 Książka nosiła nazwę Marketing Farm Products i napisana została przez L. Welda. J.E. Ha-
gerty, Experiences of an Early Marketing Teacher, „Journal of Marketing” 1936, vol. 1. 

4 F.E. Webster, Marketing Management in Changing Times, „Marketing Management” 2002, 
January–February; K.G. Celuch, C.J. Kasouf, V. Peruvemba, The Effects of Perceived Market and 
Learning Orientation on Assessed Organizational Capabilities, „Industrial Marketing Manage-
ment” 2002, vol. 31; D. Brownlie, M. Saren, The Four Ps of the Marketing Concept: Prescriptive, 
Polemical, Permanent and Problematical, „European Journal of Marketing” 1991, vol. 26. 
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logii5, ekonomii i psychologii6, a także antropologii, demografii, nauk politycz-
nych czy historii7 sprawia, że obszar jego zainteresowania, aktywności, rozwoju 
wykracza znacznie poza tradycyjnie rozumianą sferę działań marketingowych fir-
my8. Celem artykułu jest identyfikacja naukowych podstaw marketingu i etapów 
jego ewolucji, a na tym gruncie wskazanie na kierunki jego przyszłego rozwoju. 

Naukowe źródła rozwoju marketingu

Podstawy teoretyczne marketingu mają swoje zakorzenienie w ekonomii9. 
Teoria ekonomii jest fundamentem, na którym powstał marketing, podobnie 
zresztą jak i nauki o organizacji i zarządzaniu. Najsilniejszy wpływ na rozwój 
marketingu miały niemiecka szkoła historyczna (G. Schmoller, W. Sombart,  
M. Weber, B. Hildebrand i inni), szkoła instytucjonalna (T. Veblen, J. Commons,  
W. Mitchell), austriacka szkoła ekonomii (C. Menger, L. Mises, F. Hayek,  
M. Rothbard, I. Kirzner, H. Hoppe), ekonomia klasyczna (A. Smith) i neoklasycz-
na (A. Marshall) oraz oczywiście ogólna teoria ekonomii10. Ze względu na fakt, że 
rozwój marketingu silnie związany jest z rynkiem amerykańskim, uważa się, że 
szczególnie ta pierwsza, niemiecka szkołą historyczna, wywarła silny wpływ na 
rozwój myśli marketingowej w początkowym okresie11. 

Historyczna szkoła w ekonomii rozwinęła się w połowie XIX wieku w Niem-
czech. Była ona reakcją na rozczarowanie teorią ekonomii klasycznej. Twórcy 

5 C.T. Jonassen, Contributions of Sociology to Marketing, „Journal of Marketing” 1959, October. 
6 R. Bartels, The History...
7 R. Bartels et al., A Statement of Marketing Philosophy, „Journal of Marketing” 1965, vol. 29. 
8 R. Bartels, The Identity Crisis in Marketing, „Journal of Marketing” 1974, October;  

T. Ambler, F. Kokkinaki, S. Puntoni, D. Riley, Assessing Market Performance – The Current State of 
Metrics, Centre for Marketing, London Business School, Working Paper 2001, September. 

9 Przekonanie takie jest powszechne i niekwestionowane – por. K. Białecki, T. Gołębiowski, 
W poszukiwaniu tożsamości marketingu – marketing a ekonomia i zarządzanie, [w:] Kontrowersje 
wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004 
oraz L. Żabiński, O niektórych argumentach krytyki marketingu jako dyscypliny nauki – polemicznie, 
ibidem.

10 R. Bartels, The Identity...; W. Alderson, R. Cox, Towards a Theory of Marketing, „Journal 
of Marketing” 1948, vol. XIII.

11 USA jest kolebką światowego marketingu. Większość amerykańskich teoretyków 
marketingu, która była jego prekursorami, zdobywała wykształcenie w Niemczech pod koniec XIX 
w. i na początku wieku XX, gdy dominowała tam historyczna szkoła w ekonomii – Ch. Howell, 
Toward a History of Management Thought, „Business and Economic History” 1995, vol. 21;  
D.G.B. Jones, D.D. Monieson, Early Development of the Philosophy of Marketing Thought, „Journal 
of Marketing” 1990, vol. 54. 
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szkoły historycznej wyrażali swoje niezadowolenie z ograniczonych możliwo-
ści wyjaśnienia przez klasyczną ekonomię problemów, jakie uwidoczniły się 
w Niemczech w tym okresie, a związanych z dynamicznym wzrostem tej go-
spodarki. Podstawy metodologiczne wspomnianej szkoły wiążą się z W. Rosche-
rem, który podważał ideę uniwersalnego systemu teoretycznego, argumentując, 
że prawa i zachowania ekonomiczne są ograniczane przez historyczny, społeczny 
i instytucjonalny kontekst12. Z tego powodu prawa ekonomii mają wymiar inter-
dyscyplinarny i winny być oparte na spojrzeniu historycznym, społecznym i eko-
nomicznym. W konsekwencji twórcy historycznej szkoły w ekonomii negowali 
zasady ekonomii jako nauki teoretycznej i odrzucali zasady liberalizmu gospodar-
czego, który udowadniał możliwości zachowania równowagi gospodarczej jedy-
nie według działań praw ekonomicznych. W zamian proponowali protekcjonizm 
i interwencjonizm państwa. Dalszy rozwój tej szkoły poprzez rozwijanie takich 
zagadnień, jak warunki pracy, system ubezpieczeń i świadczenia emerytalne dał 
początek państwu opiekuńczemu. Twórcy szkoły historycznej, co znalazło swoje 
odniesienie również w późniejszym rozwoju marketingu, przede wszystkim ame-
rykańskiego, opierali się głównie na analizie historycznej, metodach statystycz-
nych, pragmatyzmie, stosowali metody indukcyjne, odrzucając dedukcję jako  
metodę badań13. 

Szkoła instytucjonalna została rozwinięta w Stanach Zjednoczonych w dru-
giej połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku. Była silnie związana ze szkołą hi-
storyczną. T. Veblen, J. Commons, W. Mitchell, jako główni przedstawiciele tej 
szkoły, podkreślali znaczenie czynników historycznych, społecznych i instytu-
cjonalnych w tworzeniu praw ekonomicznych. Wskazywali oni na zmienność, 
niestałość otoczenia. Argumentowali, że czynniki otoczenia wpływają w sposób 
bezpośredni na jednostkę bądź pośrednio poprzez instytucje czy system społecz-
ny. Rynek traktowany jest więc jako suma interakcji zachodzących pomiędzy róż-
nymi jego podmiotami. Założenia intelektualne szkoły instytucjonalnej zwróciły 
więc uwagę m.in. na zachowania grupowe i ich rolę w marketingu, J. Commons 
wprowadził podział, wykorzystywany potem w teorii zachowania nabywcy, na 
transakcje rutynowe i w pełni negocjowane14.

Szkoła austriacka, określana wiedeńską, ma swoje początki w latach siedem-
dziesiątych XIX wieku. Odrzuca ona metody badań stosowane w naukach przy-
rodniczych, na korzyść odkrywania celowego działania człowieka (prakseologia). 
Przedstawiciele tej szkoły odrzucają na przykład obserwację jako metodę badań, 

12 http://cepa.newschool.edu/het/schools/historic.htm.
13 A. Sagan, op. cit.; D.G.B. Jones, D.D. Monieson, op. cit.
14 W. Anderson, R. Cox, Towards a Theory of Marketing, „Journal of Marketing” 1948, vol. XIII. 
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ze względu na to, że w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych, gdzie badanie 
odbywa się w laboratorium i różne czynniki mogą być kontrolowane, zachowa-
nie ludzkie jest zbyt złożone, aby tego typu metoda była możliwa do zastosowa-
nia. Twórcy tej szkoły dostrzegali w przedsiębiorczości siłę sprawczą rozwoju 
gospodarczego, a własność prywatną traktowali jako kluczową dla skutecznego 
wykorzystania zasobów. Podkreślali także znaczenie niepewności w podejmowa-
niu decyzji rynkowych i rozumieli, że każda decyzja gospodarcza obciążona jest 
ryzykiem, gdyż podejmowana jest na podstawie niepełnych informacji.

Oczywiście cała lista wielu znakomitych ekonomistów przyczyniała się 
przez lata do rozwoju marketingu. Koncepcja elastyczności popytu A. Marshalla,  
teoria wartości A. Smitha, niedoskonałej konkurencji E. Chamberlina, konkuren-
cji monopolistycznej J. Robinson, idea kosztów stałych zapoczątkowana m.in. 
przez J. Clarka to tylko niektóre przykłady istotnych myśli, na których wielu 
autorów opracowań ze sfery marketingu opierało swoje prace, próbując opisać 
i wyjaśnić mechanizmy rządzące działaniami rynkowymi15. Należy jednak na 
tym etapie przedstawić dwa wnioski. Po pierwsze, tak zróżnicowane myśli eko-
nomiczne, z jakich korzysta marketing, budzą zastanowienie pod kątem spójno-
ści i jednolitości podstaw teoretycznych tej sfery wiedzy. Po drugie, w sposób 
wyrazisty, szczególnie na gruncie teorii instytucjonalnej, można dostrzec także 
silne związki marketingu z naukami społecznymi, głównie z socjologią, antro-
pologią oraz psychologią. Wydaje się, że obok ekonomii to druga istotna gałąź 
wiedzy, która wywarła wpływ na marketing w fazie jego tworzenia i rozwo-
ju. Demografia, teoria motywacji, zachowania grupowe, skalowanie, przemia-
ny społeczne czy kultura to tylko niektóre obszary socjologii, z których od lat 
korzysta marketing16. Nie wchodząc w dalsze rozważania historyczno-literatu-
rowe warto podsumować, że od strony fundamentów teoretycznych marketing 
oparł swoje powstanie i rozwój głównie na ekonomii i naukach społecznych. 
Zróżnicowane teorie zarówno pod kątem dziedzin nauki, jak i nurtów teore-
tyczno-badawczych, z jakich wywodzi się marketing potwierdzają tezę o wie-
lowymiarowości i niejednorodności jego źródeł jako nauki, dziedziny wiedzy 
i praktyki działania. Znajomość praw ekonomii, zasad zachowania jednostek 
i czynników wpływających na to zachowanie wraz z umiejętnością wnioskowa-
nia indukcyjnego opartego na metodach statystycznych są ramami teoretycznymi  
marketingu. 

15 R. Bartels, The Identity...
16 R. Bartels, Sociologists and Marketologists, „Journal of Marketing” 1959, vol. 24. 
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Etapy ewolucji marketingu

Kolebką współczesnego marketingu są Stany Zjednoczone Ameryki Północ-
nej. Formalny rozwój marketingu związany jest z rozwojem nauk o zarządzaniu. 
Rozpoczął się on z początkiem XX wieku. Największy wpływ na początki roz-
woju marketingu mieli dwaj uczeni amerykańscy – Edwin Francis Gay, pierwszy 
dziekan Harvard Business School na Uniwersytecie Harvarda17 oraz Richard T. 
Ely, pierwszy dyrektor SzkołyEkonomii na Uniwersytecie Wisconsin18. Zarówno 
E. Gay, jak R. Ely wraz z grupą wielu innych amerykańskich ekonomistów swoje 
szlify akademickie zdobywali w Niemczech, pozostając pod silnym wpływem 
myśli historycznej szkoły ekonomii. 

Pierwsze programy, w których poruszano problematykę marketingu, a póź-
niej przekształcone zostały w kursy z zakresu marketingu dotyczyły z jednej stro-
ny problematyki wymiany, z drugiej dystrybucji19. I tak np., jak podaje J. Hagerty, 
na Uniwersytecie Illinois już w 1902 roku oferowane były programy: handel we-
wnętrzny i polityka handlowa, handel zagraniczny i polityka handlowa, polityka 
a rynek wewnętrzny i zagraniczny. Na Uniwersytecie w Nowym Jorku prowadzo-
ny był w tym samym czasie program praktyka i organizacje biznesowe, surowce, 
organizacje przemysłowe i zarządzanie. W 1909 roku pojawił się na Uniwersyte-
cie w Pittsburghu, jak można przypuszczać jako pierwszy z nazwą „marketing”, 
program marketing produktów, a prowadzony na Harvard School program orga-
nizacja handlowa i metody przekształcił się w roku 1914 w program marketing. 
Kursy te zapoczątkowały szybki rozwój programów, które już nie tylko dotyczyły 
problematyki marketingu, ale także miały to słowo w nazwie. 

W początkowym okresie rozwoju marketingu w sferze akademickiej, pu-
blikacje poruszające zagadnienia z marketingu dotyczyły głównie, jak już za-
uważono, problematyki rolnej oraz dystrybucji. Jako początki literatury marke-
tingowej traktuje się publikacje E. Adamsa – Modern Farmer (1899), J.O.H.N. 
Higgenbottoma – Merchandising and Credit (1902), Ch.E. Russella – The Gre-
ates Trust in the Word (1905) oraz publikację S. Spalinga – Introduction to Bu-
siness Organization (1906), w której autor, w części Organization of Distri-
butive Industries porusza zagadnienia związane z rozwojem rynków, wymianą,  

17 R. Bartels, The Development of Marketing Thought, Homewood, Irwin Press, Chicago IL, 
1962, s. 34.

18 D.G. Jones, D.D. Monieson, op. cit.
19 Choć na przykład pierwsze programy z zakresu reklamy oferowane były już w 1896 r. przez 

Uniwersytet Minnesota czy Northwestern University w Evanston. Por. P.D. Converse, The Develop-
ment of the Science of Marketing – An Exploratory Survey, „Journal of Marketing” 1945, vol. 10.
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bezpośrednią sprzedażą, handlem hurtowym i detalicznym, zamówieniami pocz-
towymi, reklamą itp. 

Właściwie jednak dopiero w latach 1913–1915 pojawiły się pozycje książko-
we, które stworzyły podwaliny teoretyczne pod programy z zakresu marketingu. 
Były to książki P. Cheringtona Adveritising as a Business Force (1913), L. Welda 
Marketing of Farm Product (1915) oraz A. Shawa An Approach to Business Pro-
blems (1916)20. Co ciekawe, już wtedy pojawiały się głosy krytyczne wobec mar-
ketingu, a co jeszcze bardziej interesujące dotyczyły one podobnych zarzutów, 
jakie stawiane są dzisiejszemu marketingowi. Na przykład w latach 1911–1914 
E.D. Jones opublikował serię artykułów, w których w części wstępnej zatytułowa-
nej The Larger Aspects of Private Business wskazywał na nieskuteczność marke-
tingu przejawiającą się m.in. tym, że np. w handlu detalicznym koszty marketingu 
stanowią ok. 50% ceny produktów, z czego zdecydowana większość jest marno-
trawiona na reklamę oraz przepych w sklepach detalicznych21.

Analizując dostępne informacje, opublikowane materiały i wprowadzane 
zmiany, a w szczególności opierając się na publikacjach R. Bartelsa22, W. Wilkiego  
i E. Moore23 oraz S. Vargo i R. Luscha24 można podzielić cały okres rozwoju teorii 
marketingu na pięć części. Oczywiście podane lata są datami umownymi, gdyż 
proces przechodzenia od jednego okresu do drugiego odbywał w sposób płynny:

1. Powstania i formowania (do 1920 roku).
2. Okres wczesnego rozwoju (1920–1950).
3. Okres dynamicznego rozwoju i redefinicji (1950–1980).
4. Okres stabilizacji (1980–1990).
5. Okres zharmonizowanego rozwoju (1990 – obecnie).
Graficznie można przedstawić to jak na rys. 1.
Pierwszy okres „powstania i formowania” rozpoczyna się wraz z wymia-

ną dóbr, powstaniem rynku i rozwojem teorii wartości25. Praktyka marketingu 
łączona jest z rewolucją przemysłową i okresem połowy XVIII wieku w Anglii 
i Niemczech oraz latami trzydziestymi XIX wieku w USA. Marketing rozwija 
się jako dziedzina akademicka opierając się na naukach, które mają już określone 

20 D.G. Jones, D.D. Monieson, op. cit.; J.E. Hagerty, op. cit.
21 E.D. Jones, The Larger Aspects of Private Business, „Mill Supplies” 1911, vol. 1.
22 R. Bartels, The Development...
23 W.L. Wilkie, E.S. Moore, op. cit.
24 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Mar-

keting” 2004, vol. 68.
25 A. Shaw, Some Problems in Market Distribution, „Quarterly Journal of Economics” 1912, 

vol. 12; A. Marshall, Principles of Economics (1890), Reprint, Macmillan, London 1927; J. Say, 
A Treatise on the Political Economy, Wells and Lilly, Boston 1821; A. Smith, A Inquiry into the Na-
ture and Causes of the Wealth of Nations (1776), Reprint, W. Strahan and T. Cadell, London 1904.
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stanowią ok. 50% ceny produktów, z czego zdecydowana większość jest marnotrawiona na

reklamę oraz przepych w sklepach detalicznych21.

Analizując dostępne informacje, opublikowane materiały i wprowadzane zmiany, a w

szczególności opierając się na publikacjach R. Bartelsa22,  W.  Wilkiego  i  E.  Moore23, oraz S.

Vargo i R. Luscha24 można podzielić cały okres rozwoju teorii marketingu na pięćczęści.

Oczywiście podane lata są datami umownymi, gdyż proces przechodzenia od jednego okresu

do drugiego odbywał w sposób płynny:

1. Powstania i formowania (do 1920 roku).

2. Okres wczesnego rozwoju (1920–1950).

3. Okres dynamicznego rozwoju i redefinicji (1950–1980).

4. Okres stabilizacji (1980–1990)

5. Okres zharmonizowanego rozwoju (1990– obecnie).

Graficznie można przedstawić to jak na rys. 1.

21 E.D. Jones, The Larger Aspects of Private Business, „Mill Supplies” 1911, vol. 1..
22 R. Bartles, op. cit.
23 W.L. Wilkie, E.S. Moore, , op. cit.
24 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing” 2004,

vol. 68..
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Rysunek 1. Etapy rozwoju marketingu

Źródło: opracowanie własne.

osiągnięcia – ekonomii, socjologii, a także psychologii i antropologii. Podkreś- 
lić należy silny wpływ poglądów społecznych i szkoły historycznej w ekonomii 
na rozwój marketingu. Nauka marketingu koncentrowała się wtedy na analizie 
funkcjonowania rynku i jego uczestników – konsumentów i rządu26. Początko-
wy rozwój związany jest głównie z rynkami rolnymi i problematyką dystrybucji, 
w mniejszym stopniu reklamy i handlu. Podkreślić należy również, że ówcze-
sna ekonomia koncentrowała się na czynnikach produkcji (ziemia, siła robocza, 
kapitał) jako na nośnikach wartości i nie bardzo wiedziano, jak traktować usłu-
gi, takie jak dystrybucja. W tym okresie pojawiły się pierwsze zwarte publikacje 
poświęcone problematyce już nie tylko handlu czy dystrybucji, ale marketingu, 
które stanowiły początki podstaw teoretycznych marketingu i odróżnienia go od 
innych dziedzin wiedzy27. W tym okresie pojawiły się m.in. opracowania, które 
stanowiły później podstawy teoretyczne rozwoju szkoły instytucjonalnej28, funk-

26 W.L. Wilkie, E.S. Moore, op. cit.
27 D. Bussiere, Evidence of a Marketing Periodic Literature Within the American Economic 

Association, 1895–1936, „Journal of Macromarketing” 2000, vol. 20; R. Savitt, Pre-Aldersonian 
Antecedents to Macromarketing – Insights from the Textual Literature, „Journal of the Academy of 
Marketing Science” 1990, vol. 18.

28 Szkoła instytucjonalna poruszała problem marketingu jako obszaru aktywności określo-
nych instytucji – hurtownika, brokera. P. Nystrom, The Economics of Retailing, vol. 1/2, Ronald 
Press, New York 1915. 
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cjonalnej29 i commodities – produktowej30. Okres ten był więc okresem narodzin 
marketingu jako przedmiotu nauczania na uniwersytetach, jako tematu publikacji 
i jako przedmiotu nazwanej aktywności instytucji rynku. To okres formowania się 
myśli i założeń teoretycznych. 

Lata 1920–1950 to wczesny okres rozwoju. W początkowej fazie tego okre-
su, jak podaje R. Bartels, pojawiły się opracowania, które podejmowały próbę 
określenia zasad i fundamentów tej sfery funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw 
oraz integracji dotychczasowych myśli w jeden spójny sposób31. Główny nacisk 
kładziono na transakcję i jej efekty oraz odpowiedź na pytania jak organizacje re-
alizują funkcje marketingowe i w jakim stopniu dodają one wartości produktom. 
Jak uważano, głównymi wartościami dodawanymi do produktów przez marketing 
była użyteczność miejsca i czasu, a więc korzyści związane z dystrybucją, która 
stanowiła jeden z głównych strumieni teoretycznych i praktycznych powstania 
marketingu. Poza samą kwestią korzyści miejsca i czasu, nacisk kładziony był 
także na posiadanie i własność32. Na przykład F. Clark definiował wtedy marke-
ting jako wysiłki zmierzające do transferu własności dóbr33. Okres ten kończy się 
coraz powszechniej stawianym pytaniem o przyszłość marketingu i jego naukowy 
status34. Na przykład W. Alderson i R. Cox kończą swój artykuł Towards a Theory 
of Marketing stwierdzeniem, że teoria marketingu nie dostarczy nam zrozumie-
nia jego istoty, jeśli będzie ignorować interakcje zachodzące pomiędzy systemem 
i procesem. Wyrażają oni dalej także wątpliwość, czy ekonomia będzie w stanie 
pomóc w opisaniu tych zależności35. 

Okres wczesnego rozwoju marketingu to także czas budowania profesjonal-
nej infrastruktury marketingowej (stowarzyszenia profesjonalne, konferencje, 
czasopisma itp.)36. W 1924 roku powstała National Association of Teachers of 
Marketing and Advertising, a w 1930 – American Marketing Society, które re-

29 Szkoła funkcjonalna zajmuje się funkcjami, jakie wykonuje marketer i ich celami –  
P.T. Cherington, The Elements of Marketing, Macmillan, New York 1920.

30 Szkoła produktowa (commodities) koncentrowała swoją uwagę na działaniach marketingo-
wych realizowanych w odniesieniu do określonych produktów czy ich kategorii oraz cechach tych 
produktów – M.T. Copeland, Marketing Problems, A.W. Shaw, New York 1923.

31 Jak podaje Bartels (R. Bartels, The Development…) należą do nich m.in., F.E. Clark, 
Principles of Marketing; Macmillan, New York 1922; H.H. Maynard, W.C. Weidler, T.N. Beckman, 
Principles of Marketing, Ronald Press Company, New York 1927; P.D. Converse, The Elements of 
Marketing, Prentice Hall, New York 1935.

32 S.L. Vargo, R.F. Lusch, The Development…
33 Na podstawie R. Bartles, The Development...
34 P.D. Converse, op. cit.; W. Alderson, R. Cox, op. cit.; R. Bartels; Can Marketing Be a Science?,  

„Journal of Marketing” 1951, vol. 15. 
35 W. Alderson, R. Cox, op. cit.
36 W.L. Wilkie, E.S. Moore, op. cit.
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prezentowały interes marketerów. Organizacja ta w 1934 roku zaczęła wydawać 
„American Marketing Journal”, który w roku 1935 zmienił nazwę na „National 
Marketing Review”. W latach 1936–1937 obie organizacje (National Association 
of Teachers of Marketing and Advertising oraz American Marketing Society) po-
łączyły się pod wspólna nazwą American Marketing Association i zmieniły nazwę 
wydawanego czasopisma na znany obecnie „Journal of Marketing”37. W 1925 
roku zaczął się ukazywać w Nowym Jorku „Journal of Retailing”.

Podsumowując można stwierdzić, że okres ten, jak uważają W. Wilkie  
i E. Moore, to lata znacznie większej koncentracji na opisie operacji marketingo-
wych niż na rozwiązywaniu problemów zarządczych. Zwrócono także uwagę na 
czynniki zewnętrzne oraz stawiano pytanie o wpływ marketingu na społeczeń-
stwo przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych. 
Aspekt społeczny znajdował także wyraz w zarzutach stawianych w tym okresie 
marketingowi, a dotyczących kosztów dystrybucji, wartości reklamy i polityki 
cenowej. Jak uważają autorzy, opierając się m.in. na publikacjach W. Aldersona, 
ówcześni akademicy i praktycy marketingu postrzegali znacznie szerzej rolę, jaką 
winien odgrywać marketing niż dzieje się to w obecnych czasach38. Pojawienie 
się takich tendencji, w końcu lat czterdziestych XX wieku przyczyniło się do oży-
wionej dyskusji nad statusem marketingu i szybkiego jego rozwoju, głównie jako 
funkcji zarządczej, w latach 1950–1980.

Zapoczątkowany pod koniec okresu wczesnego rozwoju marketingu trend 
zmierzający w kierunku, po pierwsze, redefiniowania roli marketingu, po dru-
gie położenia większego nacisku na jego stronę zarządczą uległ przyśpieszeniu 
w okresie powojennym. Dotyczyło to dyskusji nad naukowymi fundamentami 
marketingu, a także nad rozważaniami odnoszącymi się do roli marketera i spo-
sobami podejmowania przez niego decyzji. Okres powojenny przyniósł wzrost 
rynku i rozwój tzw. mass-marketingu, spowodowanych ograniczeniami w kon-
sumpcji w czasie wojny, okresem tzw. baby-boom, rozwojem technologii, nowych 
form dystrybucji i innych. Marketerzy napotykali więc nowe możliwości dzia-
łania, a dziedzina marketingu i grono marketerów dynamicznie się powiększa-
ło. W efekcie koncepcja marketingu zaczęła obejmować bardziej marketera, jego 
decyzje i sposób postępowania. Jak podają W. Wilkie i E. Moore39, za D. Jones 
i E. Shaw40, najważniejszymi publikacjami w tym czasie dotyczącymi zarządczej 

37 Ibidem; R.A. Kerin, In Pursuit of an Ideal – The Editorial and Literary History of the 
Journal of Marketing, „Journal of Marketing” 1996, vol. 60. 

38 W. Alderson, A Marketing View of Competition, „Journal of Marketing” 1937, vol. 1.
39 W.L. Wilkie, E.S. Moore, op. cit.
40 D.G.B. Jones, E.H. Shaw, A History of Marketing Thought, [w:] B.A. Weitz, R. Wensley, 

Handbook of Marketing, Sage Publications, Thousand Oaks 2002.
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sfery marketingu były: W. Aldersona Marketing Behavior and Executive Action41,  
J. Howarda Marketing Management – Analysis and Planning42 oraz E. McCarthy’ego  
Basic Marketing – A Managerial Approach43. Oczywiście w drugiej połowie tego 
okresu głównym autorem nurtu, który scementował początkowe idee związane 
z nurtem zarządczym był Ph. Kotler44. Należy podkreślić, że kolejne publikacje 
Ph. Kotlera do dziś wpływają na rozumienie i postrzeganie działań marketingo-
wych zarówno przez akademików, jak i praktyków marketingu. 

Nakierowanie na proces podejmowania decyzji i postrzeganie marketingu 
bardziej jako aktywności menedżerskiej wyraźnie pociągnęło za sobą potrzebę za-
adaptowania osiągnięć nauk ścisłych, w szczególności matematyki i statystyki, do 
zakresu nauk o marketingu. Skutkowało to z jednej strony rosnącym wykorzysty-
waniem naukowych metod badawczych, z drugiej coraz powszechniejszym wyko-
rzystywaniem metod analitycznych przez praktyków. Poza powyższymi wskazać 
należy jeszcze na jeden ważny element ówczesnej myśli marketingowej. Już nie 
funkcje i operacje marketingowe czy konsekwencje tych działań dla społeczeń-
stwa, ale klient znalazł się w centrum zainteresowania firm. W efekcie uznano 
otwarcie, że wartość wyznaczana jest na rynku, a nie w firmie45. Wskazać rów-
nież trzeba, że umiejscowienie klienta w centrum zainteresowania skupiło uwa-
gę akademików na kliencie, zachowaniu klienta, czynnikach wpływającymi na 
jego wybory. Jak podają W. Wilkie i E. Moore ważniejsze koncepcje, modele czy 
techniki, jakie pojawiły się w tym okresie, były związane właśnie z tymi nurtami. 
Były to m.in. – koncepcja marketing-mix, cykl życia produktów, proces rozwoju 
nowego produktu, system informacji marketingowej, metoda DAGMAR, stra-
tegie segmentacji, audyt marketingowy, pozycjonowanie i mapy percepcji i inne. 
Ponadto metody zapożyczane z innych nauk, głównie matematyki, statystyki, 
psychologii znalazły szerokie zastosowanie w marketingu. Dotyczy to w szcze-
gólności teorii postaw, motywacji, stylów życia, prognozowania, analizy trade-
-off, analizy odchyleń, skalowania wielowymiarowego, analizy Bayesa i innych46. 

41 W. Alderson, Marketing Behavior and Executive Action, Richard D. Irwin, Homewood 
1957.

42 J.A. Howard, Marketing Management – Analysis and Planning, Richard D. Irwin, Home-
wood 1957.

43 E.J. McCarthy, Basic Marketing – A Managerial Approach, Richard D. Irwin, Homewood 
1960.

44 Ph. Kotler, Marketing Management – Analysis, Planning and Control, Prentice Hall, Engle-
wood Cliffs, NJ, 1967.

45 P.F. Drucker, The Practice of Management, Hopper and Row, New York 1954; J.B. McKit-
terick, What is Marketing Management Concept, [w:] F.M. Bass, Frontiers of Marketing Thought 
and Science, American Marketing Association, Chicago 1957; T. Levitt, Marketing Myopia, „Ha-
rvard Business Review” 1960, vol. 38.

46 J.G. Myers, W.F. Massy, S.A. Greyser, Marketing Research and Knowledge Development, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1980.
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Dynamiczny rozwój marketingu w tym okresie wiązał się także z szybkim po-
szerzaniem infrastruktury marketingowej – liczbą członków stowarzyszeń, liczbą 
publikowanych artykułów w czasopismach marketingowych, liczbą absolwentów 
studiów marketingowych oraz nadawanych stopni doktora z zakresu zarządzania. 
I tak np. na początku lat pięćdziesiątych American Marketing Association liczy-
ła niespełna 4000 członków, to pod koniec tego okresu liczba ich wzrosła ponad 
czterokrotnie. Liczba opublikowanych łącznie artykułów z zakresu marketingu 
w USA w 5 głównych czasopismach47 do 1950 r. wynosiła ponad 1400, gdy pod 
koniec 1980 roku osiągnęła poziom prawie 6000 artykułów48. W tym też okresie 
powołano do życia Marketing Science Institute, który w ciągu pierwszych 10 lat 
istnienia rozszerzył liczbę swoich członków do 1000 w 20 krajach świata49 i do 
dzisiaj pozostaje kluczową instytucją naukowo-badawczą na świecie.

Końcową część lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte nazwano okresem 
stabilizacji. Mimo że pojawiły się nowe koncepcje w sferze marketingu nie przy-
bliżyły one ani marketingu do naukowego statusu, ani nie rozwinęły w radykalny 
sposób praktycznej sfery działań marketingowych, może z wyjątkiem marketingu 
partnerskiego50, który był w dużym stopniu związany z rozwojem sektora usług 
i wzrostem jego znaczenia. Okres ten charakteryzuje się z jednej strony silnym 
naciskiem na społeczny aspekt działań marketingowych, z drugiej strony zaś na-
stępuje fragmentaryzacja działań marketingowych51, koncentracja na wybranych 
metodach, bez szerszego kontekstu. Wzrost znaczenia tzw. marketingu społecz-
nego związany był, o czym wspomniano, z rozwojem sektora usług i potrzebą 
oparcia działań firmy na budowaniu bezpośrednich relacji z klientem. W efekcie 
aspekty społeczne, elementy emocji zaczynają odgrywać dużą rolę. 

W okresie tym, jak zauważa R. Bartels, pojawiają się także pojęcia społecznej 
orientacji marketingowej czy odpowiedzialności społecznej organizacji52. Roz-
winięta w tym czasie koncepcja makromarketingu, jak celnie zauważa A. Sagan,  
niosła skutki uboczne, wyrażane w zatracaniu tożsamości marketingowej  

47 „Journal of Retailing” (ukazuje się od 1925), „Journal of Marketing” (1936), „Journal of 
Advertising Research” (1960), „Journal of Marketing Research” (1964), „Journal of Consumer Re-
search” (1974).

48 W.L. Wilkie, E.S. Moore, op. cit.
49 Ibidem.
50 Np. L.L. Berry, Relationship Marketing, [w:] L.L. Berry, L. Schostack, G.D. Upah,  

Emerging Perspectives of Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983;  
E. Gummesson, The New Marketing – Developing Long-Term Interactive Relationships, „Long 
Range Planning” 1987, vol. 20/4.

51 W.L. Wilkie, E.S. Moore, op. cit.
52 R. Bartels, The Development...
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i niejasności jego definiowania53. Okres ten przyniósł jednak dwie ważne ko-
rzyści. Po pierwsze wskazał i zapoczątkował erę rozwoju marketingu usług, 
marketingu relacji, który dzisiaj ewoluuje w kierunku szerszego zastosowa-
nia technologii i wykorzystania tej wiedzy w zakresie funkcjonowania firm 
w świecie Internetu. Osiągnięcia takich autorów, jak Ch. Gronroos, V. Zeithaml,  
A. Parasuraman, L. Berry pozwalają lepiej zrozumieć zachowanie klientów w go-
spodarce opartej na usługach, gospodarce wiedzy54. Po drugie okres stabilizacji 
lat osiemdziesiątych dał wyraźny impuls do poszukiwania od nowa tożsamości 
i źródeł marketingu w początkach lat dziewięćdziesiątych. Od strony infrastruk-
tury pojawiło się w latach osiemdziesiątych wiele nowych czasopism dotykają-
cych sfery marketingu, ale miały one, podobnie jak nauka, tendencje do wąskiej 
specjalizacji. Na przykład pojawiły się takie czasopisma, jak „Journal of Personal 
Selling & Sales Management” (1980), „Journal of Consumer Marketing” (1983), 
„Journal of Product Innovation and Management” (1984), „Journal of Interactive 
Marketing” (1987)55. 

Obecnie trwający okres rozpoczął się od kontynuacji rozważań dotyczą-
cych przyszłości marketingu i jego roli. Obficie cytowane artykuły Marketing 
on the Crossroads oraz Marketing’s Mid-life Crisis wyraźnie podważały obec-
ne działania marketingowe i wskazywały na potrzebę redefinicji jego pojęcia56. 
Dla tego okresu charakterystyczne, w przekonaniu autora, są trzy główne nurty. 
Po pierwsze szeroko zakrojone poszukiwania tożsamości, możliwości określenia 
i co więcej zbadania zorientowania rynkowego organizacji. Badania zmierzają do 
określenia intelektualnych fundamentów marketingu i wskazania na jego miej-
sce i zadania w organizacji. Nurt ten, zapoczątkowany przez takich autorów, jak  
B. Shapiro57, A. Kohli i B. Jaworski58 oraz J. Narver i S. Slater59, później kon-

53 A. Sagan, op. cit.
54 M.in.: Ch. Gronroos, A Service Quality Model and its Marketing Implications, „European 

Journal of Marketing” 1984, vol. 18; V.A. Zeithaml, A. Parasuraman, L.L. Berry, Problems and 
Strategies in Services Marketing, „Journal of Marketing” 1985, vol. 49; L.L. Berry, Relationship 
Marketing…

55 W.L. Wilkie, E.S. Moore, op. cit.
56 J. Brady, I. Davis, Marketing’s Mid-Life Crisis, „The McKinsey Quarterly” 1993, vol. 2; 

Coopers & Lybrand, Marketing on the Crossroads, Coopers & Lybrand, 1994.
57 B.P. Shapiro, What the Hell is Market Oriented?, „Harvard Business Review” 1988,  

November–December.
58 A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market Orientation – The Construct, Research Proposition and 

Managerial Implications, „Journal of Marketing” 1990, vol. 54. 
59 J.C. Narver, S.F. Slater, The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, „Jour-

nal of Marketing” 1990, vol. 54. 
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tynuowany był m.in. przez F. Webstera60, G. Daya61 czy J. Shetha i R. Sisodię62. 
Z jednej strony koncentruje się on na opisaniu, czym jest marketing, jakie są 
jego funkcje w organizacji, z drugiej natomiast strony badacze podejmują próbę 
określania, w jakim stopniu marketing przyczynia się do budowania wartości 
i jak wiąże się on z sukcesem firmy. Rozważania te wyraźnie koncentrują się na 
umiejscawianiu marketingu nie jako wyłącznie procesu społecznego, ani nie jako 
wyłącznie procesu zarządczego. Wskazują one zarówno na kulturotwórczą rolę 
marketingu w organizacji, jak i działania związane z implementacją. Doprowa-
dza to do wskazywania na marketing jako fundament organizacji uczących się 
oraz odnosi się do integrującej roli marketingu w sensie zarządczym63. 

Drugi wyraźny nurt dotyczy określenia możliwości pomiaru działań marke-
tingowych zarówno od strony procesu, jak i efektów. Jest więc kontynuacją prac 
związanych z określaniem i oceną wartości, jakie dodaje marketing do produk-
tów. Prace R. Shawa64, T. Amblera65 czy J. Lenskolda66 są przykładami tego nurtu. 
Marketing nie jest już tutaj postrzegany jedynie jako funkcja czy zestaw operacji 
rynkowych. Ma on raczej wymiar bardziej strategiczny, reprezentuje holistycz-
ne podejście z nakierowaniem na umiejętności zarządcze oraz finansowe aspekty 
działań marketingowych. Badacze podejmują próbę integracji dotychczasowych 
kierunków myślenia. Klient w wielu publikacjach jest już nie tylko elementem 
zainteresowania organizacji, ale staje się jej partnerem. Menedżerowie i badacze 
poszukują odpowiedzi na pytanie o wartości, jakie oferują firmy i jakimi mogą 
konkurować. Wskazuje się na potrzebę procesowego podejścia i spojrzenia na 
organizację i zachodzące w niej procesy jako na całość. 

Nie można oczywiście nie zaważyć także szeregu publikacji oraz prak-
tyki biznesowej odnoszących się do poszczególnych narzędzi i technik mar-
ketingu. Dotyczy to szczególnie wykorzystania technologii informatycznej.  
Szereg publikacji, które poruszają problematykę wykorzystania Internetu67, 

60 F.E. Webster, Executing the New Marketing Concept, „Marketing Management” 1994, vol. 3. 
61 G.S. Day, The Capabilities of Market-Driven Organizations, „Journal of Marketing” 1994, 

vol. 58.
62 J.N. Sheth, R.S. Sisodia, Does Marketing Need Reform?, „Journal of Marketing” 2005, vol. 69. 
63 S.F. Slater, J.C. Narver, Market Orientation and the Learning Organization, „Journal of 

Marketing” 1995, vol. 59.
64 R. Shaw, Improving Marketing Effectiveness, Economist Newspaper Ltd., London 1998.
65 T. Ambler, Marketing and the Bottom Line, Prentice Hall, London 2003.
66 J.D. Lenskold, Marketing ROI – the Path to Campaign, Customer, and Corporate Profita-

bility, McGraw Hill, New York 2003.
67 Np. D. Chaffey, F. Eblis-Chadwick, K. Johnston, R. Mayer, Internet Marketing – Strategy, 

Implementation and Practice, Prentice Hall, London 2000; J. Sterne, World Wide Web Marketing, 
Wiley, New York 1999.
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CRM68 oraz E-Commerce69, ukazuje się na początku XXI wieku. Uwzględnia się 
w nich jednak coraz częściej systemowe podejście, rozważa się ich efektywność 
i wkład w budowanie wartości dla klienta. 

Marketing zmierza więc do zharmonizowanego połączenia sfery powszech-
nie nazywanej miękką – społeczną, kreatywną, koncepcyjną, strategiczną oraz 
twardej – zarządczej, ilościowej, operacyjnej, aplikacyjnej. Marketing zaczyna 
powoli wracać do źródeł i korzystać z dokonań poprzedników. Z jednej strony 
zarzuty, które przedstawia się dzisiejszemu marketingowi, miały podobny cha-
rakter 10 lat temu70, a nawet prawie 100 lat temu71. Z drugiej natomiast to już 
w początkach formowania myśli marketingowej wskazywano na takie elementy, 
jak rola klienta72, proces73 i pomiar74. Można więc powiedzieć, że szukając tożsa-
mości marketingu warto spojrzeć na jego korzenie i źródła powstania. Obok wielu 
nurtów można znaleźć tam wyznaczniki jego identyfikacji. Coraz częściej więc 
marketing definiowany jest ponownie jako proces, z jednoczesną potrzebą okre-
ślenia wartości, jakie niesie i na jakich się opiera oraz możliwościami pomiaru 
efektów i działań rynkowych. Zmierza do głębszego wyrażania zrozumienia dla 
klienta i większego szacunku dla niego. Ustawia się nie w roli wszechwiedzącego 
dostawcy, ale raczej w roli łącznika klienta z organizacją. 
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Grażyna Golik-Górecka, Paula Syty

Wskaźniki marketingowe dla decydentów  
determinujące wzrost roli marketingu

Zysk nie jest wyjaśnieniem, przyczyną czy racjonalną przesłanką 
zachowań i decyzji biznesowych, lecz raczej testem ich zasadności.

P. Drucker

Wczorajsze dane na temat oczekiwań i doświadczeń klientów to 
jedynie historia. Dzisiejsze wiadomości na temat oczekiwań 

i doświadczeń klientów to jutrzejsze zyski. 
J. Robinson

Wstęp

Celem artykułu jest przybliżenie problemów związanych ze wskaźnikami dla 
decydentów, które jednocześnie wpływają na wzrost roli i skuteczności marke-
tingu. Sposób doboru wskaźników może być zaczerpnięty z tablicy wskaźników 
marketingowych, pozyskiwanych dzięki badaniom marketingowym oraz czynni-
kom wewnętrznym i zewnętrznym otoczenia przedsiębiorstwa. Czynniki mogą 
pochodzić także z proponowanych dwóch kart wyników klienta i interesariusza 
przy wykorzystaniu dashboardu i jego czterech ścieżek mierników konsumenc-
kich, jednostkowych, finansowych i marki. 

Powyższe cytaty wielkich autorytetów marketingu, precyzyjnie wskazują 
sposób osiągania celów strategicznych przedsiębiorstw. Firmy, które chcą zapew-
nić sobie rosnące zyski, realizację strategii działania, zwiększenie udziału w ryn-
ku oraz obszaru działalności, muszą prowadzić i organizować swoją działalność 
spełniając kryteria racjonalnego gospodarowania, efektywności ekonomicznej, 
skuteczności działań. 

Przez racjonalność rozumie się wybieranie takiej struktury i sposobu dzia-
łania, który jest najbardziej korzystny w procesie gospodarowania – należy poj-
mować ją jako możliwość uzyskiwania większych efektów przy danej wielkości 



100 Grażyna Golik-Górecka, Paula Syty

zasobów lub tego samego poziomu efektów przy użyciu mniejszej ilości zasobów 
oraz ostatecznie skuteczność działania jako sprawne i szybkie osiąganie wyzna-
czonych celów.

Efektywnością ekonomiczną nazywać będziemy stosunek efektów do nakła-
dów na działalność przedsiębiorstwa. W literaturze marketingowej częściej spoty-
kamy się z pojęciami efektywności i skuteczności działań marketingowych, które 
przekładają się na te pojęcia w ujęciu ekonomicznym.

Przedsiębiorstwo spełni powyższe kryteria, a zatem osiągnie swoje cele, jeżeli 
sposób ich realizacji będzie poprawny. Oczywiście nie da się precyzyjnie określić, 
czy planowane działania przyniosą oczekiwane efekty lub czy istnieje inna, łatwiej-
sza i skuteczniejsza ścieżka postępowania. Trudności te występują z powodu cią-
głych i trudno przewidywalnych zmian w otoczeniu organizacji. W celu kontroli po-
prawności działań przedsiębiorstwa wykorzystują wyniki badań marketingowych.

Na realizację tego procesu składają się cztery etapy:
 • określenie problemu i celu –  należy jasno sprecyzować, jakiej informacji 

poszukujemy;
 • opracowanie planu badania, działań, które są niezbędne do przeprowadze-

nia badania, np. zebranie informacji o liczbie i strukturze klientów;
 • przeprowadzenie badania;
 • interpretacja wyników i wdrożenie rozwiązań stymulowanych pozyskany-

mi informacjami.

Poziomy wykorzystania informacji, analiz i różnych ujęć 
wskaźników marketingowych

Wraz ze zmianami zachodzącymi w organizacjach, łatwo można zauważyć 
znaczący wpływ roli marketingu na ich rentowność i zyski. Obecnie działające 
przedsiębiorstwa wykorzystują wnioski płynące z marketingu we wszystkich ob-
szarach swojej struktury. Można wyodrębnić trzy podstawowe poziomy, zgodnie 
z którymi przedsiębiorstwa dzielą się informacjami z badań marketingowych. 
Poziomy te obejmują podstawowe jednostki organizacji, strategiczne jednostki 
biznesu oraz zarząd. Zauważamy więc hierarchię strategii tam, gdzie jak stwier-
dza W. Kąkol w rzeczywistości istnieje hierarchia strategii i tak na poziomie 
firmy czy korporacji realizuje się strategię rozwoju, poszczególne oddziały czy 
podmioty realizują wybrane strategie konkurencji, których z kolei szczegó-
łowe cele są przypisywane strategiom funkcjonalnym – sprzedaży, promocji,  
finansów itd.
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Ponieważ rośnie znaczenie marketingu dla odniesienia sukcesu firmy, war-
to wiedzieć, które aktywa niematerialne przedsiębiorstwa pochłaniają największe 
koszty marketingowe i generują największą wartość. Dla zbadania kluczowych 
elementów generujących przewagę konkurencyjną, firmy stosują różne wskaź-
niki. Pozwalają one zwiększyć zyski lub zmniejszyć koszty ich kreowania, np. 
reklamy w telewizji, jeżeli jasno można stwierdzić, że jest znacznie mniej efek-
tywna niż reklama w Internecie poprzez social-media.

Determinanty przedstawiania wskaźników marketingowych dla decydentów 
są konkretnymi pobudkami, dla jakich przedsiębiorstwo szacuje wskaźniki mar-
ketingowe i finansowe; poza/oprócz pobudzaniem efektywności zarządzania, sku-
teczności i racjonalizacji działania celem jest oczywiście budowanie trwałej prze-
wagi konkurencyjnej, dzięki reakcji przedsiębiorstwa na wnioski wypływające ze 
wskaźników marketingowych. 

Rysunek 1. Trzy podstawowe poziomy wykorzystujące informacje i wyniki badań marketingo-
wych 

Źródło: opracowanie własne.

Skuteczne stosowanie działań marketingowych realizujących strategię firmy 
zapewnia wyznaczanie kierunku rozwoju firmy, realizację jej wizji i osiąganie 
celów1. Chęć osiągnięcia celów przedsiębiorstwa prowadzi do ustalenia wybo-
ru rynku działalności przedsiębiorstwa, grupy docelowej i struktury produktów 

1 G. Golik-Górecka, Perspektywa marketingowo-finansowa a narzędzia decyzyjne zarządu 
przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 5.
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oferowanych na tym obszarze. Dobre praktyki marketingowe tworzą wartość dla 
inwestorów, środowiska i klientów. Właściciele przedsiębiorstw nie tylko troszczą 
się o zyski, ale także o przetrwanie ich firmy w najdłuższej możliwej perspektywie 
czasowej, a więc wyniki badań marketingowych i wskaźników są podstawą wnio-
skowania o wartości przedsiębiorstwa (często używaną metodą jest DCF) i dają 
stymulację do poprawy działań mniej zyskownych lub zastosowania ścieżki osią-
gania celów strategicznych. Dla pozyskania informacji o zasobie danych, które są 
potrzebne do osiągania celów, zastosować można wskaźniki związane ze sprze-
dażą i dystrybucją produktów, przedstawiające wielkość sprzedaży, kanibalizacji 
produktowej. Również wskaźniki komunikacji marketingowej, tj. wielkości zamó-
wień, kampanii reklamowych, ale także wskaźniki oceny strategicznej, najważniej-
sze z punktu widzenia klienta i marki: udziału w rynku, wzrostu sprzedaży satys-
fakcji klientów, ich lojalności i utraty, wartość marki (DCF) oraz wartości klienta 
(CLV) pozwalają na zobrazowanie skuteczności osiągania celów przedsiębiorstwa.

Wszystkie powyższe determinanty odnosiły się do czynników zewnętrz-
nych przedsiębiorstwa. Istnieją jednak czynniki wewnętrzne, opisujące rozwój 
zasobów ludzkich w organizacjach, np. zatrudnienie pracowników o specjalnych 
kwalifikacjach, potrzeby inwestycji informatycznych – baz danych, dostrzeżenie 
klienta wewnętrznego, wymiana informacji pomiędzy działami itp. Dla określenia 
determinantów wewnętrznego rozwoju firmy można zastosować wskaźniki typu 
CLV: pozyskania, utrzymania i zysku z klienta, ROI.

Przedsiębiorstwa muszą zmienić sposób myślenia o powiązaniach w nich wy-
stępujących i generować z nich jak największe zyski. Powinny dostrzec: 

 • zależność pomiędzy poprawną realizacją działań marketingowych a wzro-
stem wartości przedsiębiorstwa, konieczność sterowania marką firmy, zwiększa-
nie jej wartości;

 • trudność w utrzymywaniu się na tym samym stopniu rozwoju marketingo-
wego co konkurencja.

W przeciwnym razie, nawet najbardziej innowacyjne działania przedsiębior-
stwa nie przełożą się na długotrwały zysk.

Zanim firma przystąpi do selekcji wskaźników powinna zebrać jak najwięk-
szą bazę danych o klientach, ponieważ to dzięki nim może istnieć. Ważne jest, 
aby była prowadzona rzetelnie, dotyczyła możliwie najdłuższego okresu, zawie-
rała informacje o obecnych i nowych klientach, strukturze ich zakupów i wartości 
klienta. Główną informacją jest zebranie informacji o potrzebach konsumentów, 
ich preferencjach względem produktów, asortymentu, cech użytkowych, obsługi 
klienta, cechach przedsiębiorstwa, które skłaniają nabywcę do wyboru produktów 
tej firmy.
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Metoda doboru wskaźników marketingowych  
w celu kreacji strategii przedsiębiorstwa według  

tablicy wskaźników marketingowych

W rzeczywistości nie istnieje jeden model zawierający w sobie wszystkie 
wskaźniki, których użycie gwarantuje osiągnięcie pełnego sukcesu, wskaźniki je-
dynie obrazują sytuację, ale warto dobierać je tak, aby ten obraz był klarowny 
i przejrzysty, inaczej dobranie kilku niepowiązanych ze sobą wskaźników nie da 
wymiernej informacji. Jak wcześniej zostało wspomniane, wskaźniki obrazują sku-
teczność działań marketingowych, których celem jest udowodnienie, że firma osiąga 
zakładane zwroty z inwestycji, oraz stwierdzenie, w jakim stopniu i w których kon-
kretnie etapach realizuje strategię marketingową. Jednym z podejść decydowania 
o dalszym działaniu jest selekcja informacji płynącej z tablicy wskaźników marke-
tingowych, jaką proponują autorzy artykułu Zarząd bliżej klientów2. Jednak w teo-
rii i praktyce podjęto również inne próby zestawień wskaźników marketingowych, 
np. ujęcie marketingowej zbilansowanej karty wyników oraz wskaźniki według 
Ph. Kotlera wykorzystywane w kokpicie sterowniczym marketingu, czyli dash- 
board marketing. 

Pierwotnym wzorcem wskaźników marketingowych, który przedstawiony 
został w HBR Polska jest tablica wskaźników marketingowych. Przedsiębiorstwa 
powinny stosować tę tablicę wskaźników marketingowych3, ponieważ ma ona 
służyć podejmowaniu efektywnych działań marketingowych, rozwiązaniu trudno-
ści w procesach marketingowych, monitorowaniu postępów i szybkiej eliminacji 
błędnych działań. Tablica powinna być przedstawiona decydentom budującym 
strukturę działalności przedsiębiorstwa oraz zarządom firm, aby mieli klarowne 
spojrzenie na wszystkie elementy wpływające na budowanie wartości ich firmy 
i ich oddziaływanie na osiąganie strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Pierwszym elementem tabeli są czynniki uwydatniające wzrost firmy. 
Czynniki dotyczące wzrostu firmy to takie czynniki, które mają bezpośredni 

wpływ na wynik finansowy firmy, określany na podstawie prognoz. Konstrukcja 
doboru wskaźników powinna odzwierciedlać taką strukturę, która da wymierny 
obraz jej wpływu na zyski spółki. Jasne jest, że przedsiębiorstwo komunikacyj-
ne będzie zwracało uwagę na wskaźnik lojalności klientów oraz liczbę nowych 
klientów, ponieważ oferta ściśle wiąże się z przedłużaniem umów zaraz po ich 
wygaśnięciu lub zawieraniu nowych. Jeżeli stopień lojalności będzie niski łatwo 

2 D.J. Court, J.A. Quelch, B. Crawford, G.J. McGovern, Zarząd bliżej klientów, „Harvard Bu-
siness Review Polska” 2008, nr 12, s. 64. 

3 Ibidem. 
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można wywnioskować, że klienci pozostają nabywcami tylko na czas obowiązy-
wania umowy, a więc należy podjąć działania, które utworzą taką strukturę obsłu-
gi, oferty i kosztów, jaka będzie atrakcyjna dla klienta i przekona go do pozosta-
nia nim dłużej. Ph. Kotler proponuje takie trzy grupy wskaźników opiniujących 
skuteczność strategii, jak:

 • mierniki dotyczące sprzedaży: wzrost sprzedaży – i jego tempo, udział 
w rynku i tempo rozwoju przedsiębiorstwa, udział nowych produktów w sprzeda-
ży i zysk na jednostce produktu4;

 • mierniki dotyczące skłonności klientów do zakupu to5: świadomość marki, 
preferencja nabywców, intencja zakupu, stopa ponownych zakupów;

 • mierniki dotyczące klientów to m.in. skargi klientów, satysfakcja klientów, 
stosunek osób polecających do odradzających, koszty pozyskania klienta, zysk 
przypadający na na nowego klienta straty wynikające z obsługi klienta, rotacja 
klientów, stopa zatrzymania, wartość życia klienta, kapitał klienta, rentowność 
klienta, zwrot z inwestycji niezbędnej do pozyskania klienta.

Czynniki ściśle związane ze sprzedażą, klientami i skłonnością do zakupów 
pozwalają na poprawną prognozę przyszłych zysków i zachowań nabywców, a co 
za tym idzie projektowanie nowych produktów dopasowanych do potrzeb nabyw-
ców i spełniających ich oczekiwania w najlepszy możliwy sposób. Interpretacja 
skarg i reklamacji oraz serwisu posprzedażowego pozwoli na wychwycenie „wą-
skich gardeł” organizacji, a następnie ich poprawę i zbudowanie poczucia wśród 
klientów, że przedsiębiorstwo dba o nich, nawet gdy popełniło jakiś błąd.

Poszukując wartości wskaźników dla firmy ATLAS Sp. z o.o. warto wyko-
rzystać te, które obrazują cele strategiczne firmy (2011–2012).

Są to wskaźniki oceniające wykorzystanie działań marketingowych na pozio-
mie strategicznym, najbardziej kluczowych dla menedżerów najwyższego szcze-
bla. Będą one wymiernymi informacjami dla takich celów, jak:

 • Ciągłe dążenie do powiększania wartości firmy ATLAS. 
 • Budowa pozycji lidera regionalnego w obrębie kluczowych kompetencji. 
 • Budowa przewagi rynkowej opartej na rozwijaniu rozwiązań systemowych. 
 • Doskonalenie metod zarządzania firmą. 
 • Dbanie o prestiż marki. 
 • Rozwijanie i wykorzystywanie potencjału zasobów ludzkich. 
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom w środowisku naturalnym.
 • Zapewnienie środków finansowych na bieżącą działalność i rozwój firmy6.

4 Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Pearson Education, Poznań 2012, s. 692. 
5 Ibidem.
6 http://www.atlas.com.pl/o-nas/cele-strategiczne-firmy.html [dostęp: 17.04.2013].



Wskaźniki marketingowe dla decydentów… 105

Zastosowanie wskaźników z tej grupy jest istotne, ponieważ opracowywanie 
strategii jest ciągłe i kluczowe dla przedsiębiorstwa, decyzje są obciążone dużym 
ryzykiem i niepewnością, gdyż informacje pozyskuje się z zewnątrz.

Długookresowym podstawowym celem przedsiębiorstwa jest maksymaliza-
cja finansowych korzyści właścicieli, czyli maksymalizacja wartości danego pod-
miotu. Najczęściej jest to osiągane poprzez strategię rozwoju firmy. Duża firma 
nie realizuje jedynie strategii penetracji rynku, najczęściej staje się on bowiem 
zbyt mały, i zaczyna zdobywać nowe segmenty i nowe rynki geograficzne. Można 
stwierdzić, że obecna pozycja przedsiębiorstwa na rynku determinuje zarówno re-
definiowanie, jak i wybór kolejnej strategii. Tak np. Atlas osiągając pozycję lidera 
na rynku chemii budowlanej zmienił swoją misję, wizję oraz redefiniował strate-
gię zarówno całej korporacji, jak podmiotów wchodzących w jej skład. Strategicz-
nym zagadnieniem marketingu jest więc określenie rynku docelowego oraz prze-
wagi konkurencyjnej w osiągnięciu sprzedaży na tym właśnie rynku, ponieważ 
koncentruje się, jak wcześniej wspomniano, na klientach przyszłych i obecnych.

Dla przykładu, w firmie ATLAS sp. z o.o. wskaźnik liczby nowych klientów 
przełożył się na utworzenie 5500 punktów sprzedaży, firma zanotowała większą 
dostępność produktu (80% oferty). W odniesieniu do przychodu (ponad miliard 
złotych w 2009 r.) otworzenie nowych punktów dostępu oraz dopasowanie pro-
duktów do potrzeb klientów i innych wymogów spowodowało wzrost sprzeda-
ży cementu z 20 do 25%, a wyrobów gipsowych do 300%. Tak dobre wyniki 
finansowe przedsiębiorstwo odnotowuje dzięki odzwierciedleniem w strukturze 
organizacji struktury jej klientów. Wartość klienta w jednym z programów firmy 
ATLAS wynosi 23–25 tys. w roku, a tworzenie takich programów podnosi udział 
w rynku nawet do 20%7.

Wiele firm, które chcą skutecznie realizować swoją strategię oraz mierzyć jej 
efektywność, wykorzystuje wskaźniki marketingowe. Do grona tych firm moż-
na dołączyć zarówno przedsiębiorstwa polskie, jak i zagraniczne. W pierwszej 
grupie znajdziemy takie firmy, jak: Wittchen, Bakaland SA, TRICOMED SA, 
Koło, obecnie należące do grupy Sanitec, PKN Orlen, Dr Irena Eris. Druga grupa 
to m.in.: American Airlines, South West, Microsoft, Coca-Cola, Ford, Wal Mart, 
Apple, Pepsi-Cola, Gilette, Hugo Boss, Delloite, KPMG, Ernst & Young, PwC, 
Sephora, McDonald’s i wiele innych. Mnogość podmiotów świadczy o istocie 
i wartości informacji, jakie wykazuje taka metoda analizy.

7 G. Golik-Górecka, Zwiększenie efektywności marketingu podstawą sukcesów przedsiębior-
stwa – ujęcie najlepszych praktyk – ATLAS Sp. z o.o., [w] A. Kaleta, K. Moszkowicz, Zarządzanie 
strategiczne w praktyce i teorii, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 
s. 101.
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Drugim elementem tabeli są wskaźniki dotyczące produktów i pomysłów na 
nowe produkty.

Wskaźniki znajdujące się w tym obszarze mają za zadanie przedstawić stra-
tegiczne działania przedsiębiorstwa w celu utrzymania tempa wzrostu, które pro-
gnozuje się na podstawie informacji z pierwszej części. Powinny określać upodo-
bania klientów względem:

 • oferty produktowej i jej cech,
 • innowacyjności produktów,
 • użyteczności i funkcjonalności oferowanych już produktów.

Ta część tabeli powinna zawierać konkretne pomysły dotyczące nowych pro-
duktów z wyszczególnieniem przełożenia ich wartości na wzrost zysków, czas 
uzyskania tych zysków oraz warunki, jakie trzeba spełnić, żeby przychody osią-
gnęły szacowaną wielkość, a wszystko po to, żeby łatwiej zidentyfikować proble-
my w działaniach lub nierentowne produkty w przypadku niepowodzenia sprze-
daży danego produktu.

Dla przykładu, firma ATLAS sp. z o.o. dysponuje ok. 210 produktami w 5 
kategoriach, jej udział w rynku chemii budowalnej w 2007 roku wynosił 35–50%, 
jest jedną z najlepiej rozpoznawanych marek w Polsce. Produkty, jakie oferuje fir-
ma, są wynikiem wewnętrznych badań technologicznych. Uwzględnianie potrzeb 
nabywców pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W 2011 
roku firma sprzedała ok. 200 tys. ton wyrobów, posiadając udziały 60–70% w ryn-
ku białoruskim, w Polsce jej udział w rynku wynosi ok. 70%8.

W tym miejscu ponownie warto odnieść się do celów przedsiębiorstwa, aby 
precyzyjnie wybrać odpowiednie wskaźniki oceniające sprzedaż i dystrybucję to-
warów. Są to:

 • Realizacja zaplanowanej sprzedaży na rynku krajowym. 
 • Realizacja zaplanowanej sprzedaży na rynkach zagranicznych. 
 • Rozwój asortymentu zgodnie z oczekiwaniami klienta. 
 • Projektowanie i doskonalenie wyrobów w aspekcie ekonomicznym, bez-

pieczeństwa i ochrony środowiska9.

Trzecim elementem tabeli, najbardziej pożądanym ze względu na rozwój 
wewnętrzny, jest podkreślenie zasobów ludzkich i materialnych niezbędnych do 
kreacji i utrzymania wzrostu przedsiębiorstwa. Pracownikami powinny być oso-
by nie tylko kreatywne, ale potrafiące poruszać się w podstawowych obszarach 
przedsiębiorstwa, takich jak m.in. działy finansowe. Tabela powinna zawierać in-
formacje o:

8 Ibidem. 
9 http://www.atlas.com.pl/o-nas/cele-strategiczne-firmy.html [dostęp: 17.04.2013].
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 • umiejętnościach, które są niezbędne do tworzenia wymienionych wcześ- 
niej produktów, utrzymywania tempa wzrostu;

 • czynnikach marketingowych wpływająch na wzrost;
 • analizie oceny strategii marketingowej danego przedsiębiorstwa;
 • kompetencjach pracowników;
 • sposobach na uzupełnienie braków w kompetencjach. 

Tablica przyrządów marketingowych – kokpit sterowniczy

Zagadnienie zasygnalizowane w tytule mówi o wskaźnikach dla decydentów, 
a na rys. 1 wskazano także możliwości dla decydentów na każdym poziomie. Wła-
ściwie przedstawiają to Ph. Kotler i K.L. Keller nawiązując do różnych rodzajów 
kontroli działań marketingowych. Dla zarządu i menedżerów średniego szczebla 
niezbędne są zarówno dane, jak i wskaźniki dotyczące planowania, monitoringu 
i kontrolowania analizy sprzedaży, analizy udziału w rynku, relacje sprzedaży do 
nakładów, analiza finansowa i karty wyników dla sprawdzenia wykonania planów. 
Ponadto dla zarządu istotna jest ocena skuteczności marketingu w celu sprawdze-
nia, czy firma podąża za najlepszymi szansami biznesowymi w odniesieniu do 
rynków, produktów i kanałów.

Dla kontrolera marketingowego ważne są rentowności dla produktu, regio-
nu, klienta, segmentu, kanału handlowego i wielkości zamówienia. Z kolei dla 
menedżerów liniowych i sztabowych istotna jest poprawa efektywności inwesto-
wanych nakładów, a także efektów wydatków marketingowych, czyli ważna jest 
efektywność działu sprzedaży, reklamy, promocji sprzedaży i dystrybucji10.

Zmiany w zarządzaniu oraz strategii przedsiębiorstwa przebiegają pod nad-
zorem menedżerów średniego szczebla. Ich zadania polegają na zaplanowa-
niu wdrożenia zmian, dokonaniu ich, monitorowaniu i kontrolowaniu efektów 
przy pełnej opiece merytorycznej dotyczącej wszystkich występujących proble-
mów, których nie brakuje w procesach zmian w przedsiębiorstwie. Jednocześnie  
osoby zarządzające na średnim szczeblu przedsiębiorstwa są odpowiedzialne 
za informowanie i tłumaczenie zmian występujących w przedsiębiorstwie, ich 
celowości i efektów, jakie firma chce osiągnąć. Chodzi również o naprawia-
nie błędów występujących w bieżącej działalności, wynikłych w procesie zmian 
strategicznych, integrację pracowników i bieżące informowanie przełożonych 
o sytuacji w przedsiębiorstwie11.

10 Ph. Kotler, K.L. Keller, op. cit., s. 691.
11 G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
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Aby dokonać optymalnego wyboru strategii i analizy oceny strategii mar-
ketingowej należy prowadzić zarówno monitoring pozycji zewnętrznej, jak i sy-
tuacji wewnętrznej firmy, czyli istotna staje się przewaga konkurencyjna, któ-
ra jest celem ruchomym wymagającym nieprzerwanych inwestycji. Wynika to 
z szybkich zmian zachodzących na rynkach i dlatego też, jak już wcześniej za-
uważono, należy wykorzystywać systemy informacji. Do pozyskiwania i analiz 
tych informacji służy tzw. dashboard – kokpit sterowniczy. Ten kokpit – dash- 
board, inaczej tablica przyrządów, ułatwia realizację decyzji dotyczących wpro-
wadzania nowych produktów, pozwala na efektywniejsze wydatki i inwestycje 
marketingowe. Ten program wspomagający zarządzanie zasobami marketingowy-
mi oferuje zestaw oparty na pobranych z Internetu aplikacjach, które automatyzują 
i integrują zarządzanie projektami, kampaniami, budżetem, narzędziami, markami 
i relacjami z klientem. Jednak to, że firma będzie miała systemowe narzędzie dash- 
bordu nie daje szansy na sukces, istotne jest, czy dana firma wykorzystuje umie-
jętnie dashboard oraz informację i wyniki analiz12.

P. Lapoint zwraca uwagę na przydatność marketingowych tablic przyrządów, 
które zawierają dane niezbędne dla prowadzenia bieżącej działalności firmy. Na 
potrzeby narzędzi marketingowych stworzył cztery ścieżki mierników, które za-
wierają różne perspektywy działalności i tak np. perspektywa klienta dostarcza 
takich informacji, jak świadomość marki, preferencje zakupowe, deklarację i fak-
tyczny zamiar ponownego zakupu oraz stopień różnicy wynikający z obu czyn-
ników. Sprawdzane jest postrzeganie wartości firmy przez klienta i elementów 
przewagi konkurencyjnej względem firm produkujących substytucyjne produkty. 
Druga perspektywa to jednostkowa sprzedaż produktów i sposób ich dystrybucji; 
optymalizacja produktowa i dystrybucyjna. Trzecią perspektywę tworzą mierniki 
odnoszące się do finansów. Znajdziemy tu takie wskaźniki, jak ROE i ROI oraz 
zysk netto. Wreszcie ostatnia ścieżka to perspektywa marki, która dostarcza infor-
macji o wartości marki przedsiębiorstwa i jego reputacji13.

W opracowaniu Ph. Kotlera ujęte są ponadto takie mierniki, jak:
1. Szczegółowe mierniki operacyjne: liczba punktów detalicznych, udział 

w sklepach prowadzących sprzedaż, dystrybucja ważona, zyski w kanałach dys-
trybucji, przeciętne (wartościowo) zapasy, cena pokrycia sprzedaży zapasami 
w dniach, częstotliwość braku towaru, udział na półkach, przeciętna sprzedaż na 
detaliczny punkt sprzedaży14.

12 Ph. Kotler, K.L. Keller, op. cit., s. 129.
13 P. Lapoint, Marketing by the Dashboard Light, Association of National Advertisers 2006, 

www.marketingNPJ.com. 
14 Ph. Kotler, K.L. Keller, op. cit., s. 692.
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Wskaźniki z tej grupy mają za zadanie zobrazować sytuacje umożliwiające 
klientowi dokonanie zakupu, np. brak towaru, częstotliwość i wielkość dostaw, 
liczba punktów detalicznych. Przedsiębiorstwo musi zadbać w każdy możliwy 
sposób o to, aby klient wybrał właśnie jego produkt i miał jak najłatwiejszą drogę 
zakupu.

2. Mierniki dotyczące komunikacji obejmują: spontaniczną świadomość 
marki, świadomość marki top of mind, wspomaganą świadomość marki, sponta-
niczną świadomość reklamy, wspomaganą świadomość reklamy, efektywny za-
sięg, efektywną częstotliwość, punkt ratingowy brutto (GPR), stopę reakcji15.

Oczywiste jest, że wśród tysięcy substytucyjnych produktów należy wyróżnić 
swój w taki sposób, aby klient znał jego zalety i właściwości i wracał w kolejnych 
zakupach po ten produkt lub po jego modyfikacje. Wspomaganie świadomości 
marki i kreowanie jej wizerunku odgrywa tu znaczącą rolę we wsparciu sprzeda-
ży. W przypadku marki ATLAS sp. z o.o. bardzo trudne było wypromowanie pro-
duktu, który jest zakrywany eleganckimi płytkami, a sama jego struktura i wygląd 
nie są atrakcyjne. Marka ATLAS Sp. z o.o. postawiła na wizerunek przywiązania 
do kraju, narodowości, dumy z bycia Polakami. Taka postawa kreowana i podkre-
ślana na każdym kroku – sponsoring polskich sportowców, fundacja dobroczyn-
ności itp. dała jej pozycję najlepiej rozpoznawalnej polskiej marki.

Szacowanie wskaźników powinno odbywać się systematycznie wewnątrz 
wszystkich elementów tabeli, a tworzenie jej ma na celu wgląd menedżerów naj-
wyższego szczebla w skuteczność działań ich przedsiębiorstwa, rozliczenie od-
powiedzialności za uzyskiwane wyniki stosownie do obciążeń, jakie posiadają 
poszczególne wydziały, ale przede wszystkim po to, aby organizacja skutecznie 
mogła realizować swoje zadania i powiększać swoją wartość.

Regularność zestawień wskaźników ma pozwolić na obserwację skuteczno-
ści działań departamentów marketingu, ale i relacji przedsiębiorstwa z klientami. 

Wzrost roli marketingu jest tak olbrzymi, że przedsiębiorstwa, które nie 
przeorganizują swojego sposobu postrzegania tej dziedziny i korzyści, jakie tracą 
z powodu jej niewłaściwego wykorzystania, w niedługim czasie zostaną wyparte 
z rynku. Dawniej marketing był postrzegany jako dziedzina związana z reklamą 
i promocjami. Obecnie takie spojrzenie jest niedopuszczalne. Umiejętność zna-
lezienia wspólnych odniesień pomiędzy działami finansowymi i marketingowy-
mi wspomaga szybki rozwój przedsiębiorstwa, kreowanie nowych instrumentów  
finansowych, a także promocje związane z ofertami finansowymi są silnie ze sobą 
skorelowane i warto znać ich pozytywne i negatywne skutki mogące mieć wpływ 
na działanie przedsiębiorstwa. 

15 Ibidem.
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Największym błędem współczesnych przedsiębiorstw jest wyciąganie nie-
właściwych wniosków z badań marketingowych przez nie prowadzonych, niedo-
cenianie potencjału z nich płynącego. Firmy powinny zwracać szczególną uwagę 
na czas interpretacji badania od momentu przeprowadzenia go i poprawność wy-
konania takiej interpretacji. Jak wiadomo nie wszystkie wyniki można porówny-
wać, należy dokładnie ocenić próbę podlegającą badaniu, ich walory kulturowe 
i znaczenie czy jednostki miary. Istotne jest, aby przedsiębiorstwa upewniały swo-
ich klientów co do konieczności wymiany poglądów na temat produktów zarówno 
tych pozytywnych, jak i negatywnych, ponieważ przedsiębiorstwo poznaje swoje 
mocne i słabe strony oczami klienta, a klient ma poczucie „opieki” przedsiębior-
stwa i zapewnienia mu największej wygody i korzyści z wybierania danego pro-
dukty spośród innych konkurencyjnych.

Najlepszym sposobem, dzięki któremu nie zostanie pominięty żaden z czyn-
ników, jest podejście zewnętrzne i wewnętrzne. To pierwsze opiera się na analizie 
wskaźników interpretujących zjawiska zachodzące na zewnątrz organizacji, jej 
wpływ na otoczenie bliskie – udział w rynku, wartość przedsiębiorstwa, liczba 
skarg i stopień zadowolenia klienta z obsługi i produktów, sposób dystrybucji 
i jakość przeprowadzenia transportu, jakość produktów, liczba klientów łącznie 
z grupą lojalnych i nowych nabywców. Mgliste pojęcie o sytuacji przedsiębior-
stwa rozjaśni analiza wskaźników dotyczących wnętrza organizacji: świadomości 
i skuteczności realizacji zadań strategicznych przedsiębiorstwa, wielkość gene-
rowanego zysku z każdej jednostki majątku przedsiębiorstwa, wielkość zwrotu 
z inwestycji, wszelkie informacje o kapitale intelektualnym pracowników, chęć 
wdrażania nowych rozwiązań czy satysfakcja z pracy16.

Jednak rozumiejąc istotę doboru wskaźników omówioną w pierwszym podej-
ściu widzimy kontrast w obu podejściach, kształtujący się na obszarze zgodności 
realizacji zadań strategicznych. Same wskaźniki nie dadzą odpowiedzi odnośnie 
do skuteczności zarządzania i realizacji strategii, jeżeli nie zostaną dobrane tak jak 
wskazuje na to pierwsze podejście, tzn. adekwatnie do sytuacji przedsiębiorstwa. 
Niewielką wiedzę wniesie fakt posiadania tysiąca klientów bez informacji o tem-
pie przyrostu nowych nabywców. 

Zgodnie ze znanym angielskim powiedzeniem garbage in garbage out sys-
tem informacji odda nam tylko taką jakość danych jaką dostanie17. Samo wdroże-
nie dashbordu nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów. Głównym pytaniem 
pozostaje to, jakie informacje i dane potrzebne są firmie do mierzenia tego, co 

16 T. Ambler, What Does Marketing Success Look Like?, „Marketing Management” 2001, 
Spring, s. 13–18.

17 Z. Telakowska, Sejsmograf biznesu, czyli wiedza, http://www.nf.pl [dostęp: 06.08.2009]. 
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jest niezbędne do osiągnięcia jej celów. Ważne jest więc, aby informatycy znający 
parametry techniczne systemu dostali szczegółowe definicje wskaźników i od-
powiednio skonfigurowali system na potrzeby analityczne biznesu. Należy także 
wyselekcjonować te dane, które są newralgiczne dla firmy i dla jej zarządu.

Analizy zewnętrzna i wewnętrzna łączą się w procesie formułowania i wdra-
żania strategii. Jeśli zauważymy także, że z poziomu strategicznego – koncepcyj-
nego płyną cele, które mają być osiągnięte przez poziom operacyjny, to właśnie 
z tego poziomu wrócą wyniki i obserwacje z rynku, które pozwalają ocenić reali-
zację zadań i wprowadzić ewentualne korekty działań. Ten proces koncepcyjno-
-operacyjny powinien być wspomagany przez swój dashboard, czyli narzędzie 
zapewniające zbieranie ważnych, kluczowych dla firmy informacji, poddawanie 
ich właściwym analizom, przekazywanie rzetelnych wyników właściwym oso-
bom i potrzebnych im danych we właściwym czasie. Nie jest możliwa budowa 
właściwej strategii i dalsze jej wdrażanie bez właściwego i efektywnego wspo-
magania tak informacją, jak i jej analizą otrzymywaną dzięki zastosowaniu dash-
boardu. Informacja uzyskiwana dzięki kokpitowi, jak i oferowane oprogramowa-
nie jest dla firmy zasobem strategicznym. Pozwala umacniać i rozwijać wiedzę 
w firmie. Jednak management musi chcieć korzystać z informacji i analiz przy 
podejmowaniu decyzji.

Zakończenie

Podsumowując zawarte w niniejszym artykule rozważania należy zwró-
cić szczególną uwagę na nowoczesną strukturę marketingu przejawiającą się na 
wszystkich szczeblach organizacji, następnie na determinanty, jakimi kierują się 
decydenci przy kreacji przedsiębiorstwa. Ponadto na konieczność stosowania 
wskaźników przy budowie strategii (główne cele firmy i strategie działania) oraz 
dobór wskaźników w procesie monitorowania strategii i przedstawiania ich zarzą-
dom przedsiębiorstw, konieczność aktualizacji wskaźników. Stąd też w artykule 
przedstawione zostały ujęcia dwu metod doboru wskaźników marketingowych: 
tablicy wskaźników oraz tablicy przyrządów marketingowych. Metody te pozwa-
lają na zbieranie jak najdokładniejszych informacji i wskaźników marketingo-
wych i dobieranie ich tak, aby dawały przejrzysty obraz sytuacji ekonomicznej 
firmy i jednocześnie obraz realizacji jej strategii. 

 Analiza, monitoring i kontrola działań przedsiębiorstwa mogą być przepro-
wadzone na wiele sposobów i wiele ich elementów będzie ze sobą zarówno zbież-
nych, jak i dających zupełnie inne rezultaty. Ważne jest, aby analitycy wiedzieli 
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co chcą zmierzyć, w jakim celu pozyskują dane i co należy z nimi zrobić, aby 
osiągnąć założone cele. 

 Metoda tablicy wskaźników marketingowych, zaproponowana w pierwszym 
podejściu, musi zawierać wskaźniki dające spójną informację, w wielu przypadkach 
trudno przeprowadzić skuteczną analizę z powodu braku danych lub długiego cza-
su oczekiwania na zwrotne informacje. Lepiej jednak przeciągnąć czas wykonania 
analizy niż zbadać niepotrzebnie sektory działalności, zmarnować czas i pieniądze, 
aby wykreować zamazany lub, co gorsze, błędny obraz działalności firmy.

W przypadku sposobu ukazującego ścieżki mierników, uważać należy, aby 
obejmowały one elementy istotne dla firmy, warto też czasem zastanowić się nad 
modyfikacją narzędzia do własnych celów. W efekcie finalnym przecież chodzi 
o utrzymanie tempa rozwoju przedsiębiorstwa, a nawet wzrostu i ciągłego pod-
noszenia poziomu konkurencyjności. Jak widać, każde narzędzie, które będzie 
służyło do analizy działalności firmy ma swoje wady i zalety, ważne jest wycią-
gnięcie z niego tego, co dla przedsiębiorstwa jest najlepsze. Zawsze w firmie naj-
ważniejsi są pracownicy, bo to oni tworzą, zarządzają i pracują w jej obrębie, i to 
od ich pracy zależą wyniki firmy.
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Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska

Komunikacja wewnętrzna w procesie  
porozumiewania się pracodawcy z pracownikami

Wstęp

Złożoność i zmienność otoczenia, w którym przyszło funkcjonować współ-
czesnym przedsiębiorstwom, spowodowały konieczność przyjęcia nowej per-
spektywy patrzenia na zarządzanie ludźmi, zwłaszcza w kwestii przywództwa, 
otwartości i przyjaznego traktowania podwładnych oraz budowania satysfakcjo-
nujących relacji. Niewątpliwie rynek pracodawcy i istniejący stan bezrobocia 
spowalnia proces zmian w postawach pracodawców względem swoich pracow-
ników. Podobnie pracownicy, wobec braku stabilności zatrudnienia, niemożności 
znalezienia pracy odpowiadającej ich oczekiwaniom, nie są skłonni do postaw 
lojalnościowych względem firmy, do pełnego uruchamiania posiadanych zaso-
bów wiedzy i umiejętności czy angażowania się w realizację wyznaczonych przez 
pracodawcę zadań. 

Dodatkowym problemem wewnątrzorganizacyjnym XXI wieku, z którym 
muszą zmierzyć się pracodawcy, jest różnorodność pokoleniowa pracowników. 
Dążenie do zapewnienia poprawnych relacji wewnętrznych niestety nie zawsze 
uwzględnia cechy różnicujące poszczególne pokolenia. Wprawdzie zarządzający 
firmą coraz więcej czasu i uwagi poświęcają poznaniu i zrozumieniu potrzeb swo-
ich podwładnych, to jednak nie przekłada się to na chęć rozpoznania odmienności 
wynikających z różnic pokoleniowych, co zmniejsza w znacznym stopniu sku-
teczność stosowanych narzędzi motywacyjnych oraz spowalnia proces budowania 
relacji partnerskich między osobami o różnych osobowościach, postawach i wy-
znawanych wartościach. Dotyczy to zwłaszcza pracowników nowej generacji Y,  
dla których praca zawodowa nie stanowi o sensie życia, a traktowana jest jedynie 
jako źródło dochodów1. 

1 E. Rudawska, Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji z klienta-
mi instytucjonalnymi, [w:] Marketing relacji na rynku business to business, red. M. Mitręga, Wyd.  
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 69–83.
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Możliwość lepszego rozpoznania wzajemnych potrzeb i oczekiwań daje im-
plementowanie założeń marketingu wewnętrznego, opierającego się w głównej 
mierze na komunikacji dającej podstawę do integrowania działań wewnętrznych 
w przedsiębiorstwie poprzez koordynowanie wszelkich kontaktów między zarzą-
dzającymi i pracownikami w ramach funkcji przewodzenia, z uwzględnieniem 
narzędzi, kanałów i barier komunikacji oraz satysfakcji jej adresatów2. Niestety, 
nie zawsze komunikowanie oznacza porozumienie się stron. Jak słusznie zauwa-
ża J.C. Maxwell „wszyscy rozmawiają i wszyscy się komunikują, lecz niewielu 
potrafi się porozumiewać. Ci, którym się to udaje, osiągają w relacjach z innymi,  
w pracy i życiu zupełnie nowy poziom”3.

Stwierdzenie to stało się inspiracją do nakreślenia celu opracowania, któ-
rym jest zaprezentowanie roli komunikacji wewnętrznej w procesie porozumie-
wania się pracodawcy z pracownikami w obszarze funkcji personalnej (zwłaszcza 
w procesie rekrutacji, selekcji czy motywowania), postrzeganej z perspektywy 
koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu wewnętrznego. 

Podstawę źródłową opracowania stanowią studia literaturowe, wyniki badań 
różnych ośrodków naukowo-badawczych oraz obserwacje i przemyślenia autorki.

Komunikacja wewnętrzna z perspektywy marketingu  
wewnętrznego i zarządzania zasobami ludzkimi

Komunikacja należy do instrumentarium marketingu wewnętrznego, często 
utożsamianego z narzędziami, które wykorzystuje się w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi. Różnice między narzędziami wydawać się mogą iluzoryczne, co wy-
nika z faktu dokonywania porównań bez należytego odnoszenia się do istoty obu 
koncepcji. 

Niezależnie od lansowanej koncepcji komunikacja ogrywa niekwestionowa-
ną rolę w integrowaniu pracowników wokół strategii firmy, poprzez przekaz infor-
macji oraz znaczeń, w wyniku którego dochodzi do formalnych i nieformalnych 
interakcji, a tym samym scalania wszystkich działań przedsiębiorstwa4. Prawidło-
wo funkcjonujący system komunikacji wewnętrznej zaspokaja potrzebę przyna-

2 A. Olsztyńska, Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspoma-
gające integrację działań wewnętrznych w organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2005, s. 17–18. 

3 J.C. Maxwell, Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć, MT Biznes, War-
szawa 2011, s. 12. 

4 E.J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zoriento-
wanej na rynek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 200.
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leżności do danej społeczności organizacyjnej, wyzwalając poczucie uczestnictwa 
w życiu firmy. Staje się zatem instrumentem tworzenia relacji, co przekłada się na 
scalanie wspólnoty5.

Zaprezentowane rozumienie komunikacji jako instrumentu zarządczego oraz 
uważna analiza treści literaturowych z zakresu zarządzania ludźmi i marketingu 
wewnętrznego pozwala na uchwycenie subtelnych różnic, jakie występują w na-
kreślaniu roli komunikacji w wymienionych koncepcjach. Podstawowa różnica 
tkwi w definiowaniu istoty komunikacji. W zarządzaniu zasobami ludzkimi pro-
ces komunikacji oceniany jest głównie z perspektywy mechanicznej (zbieranie 
i przepływ informacji), natomiast w marketingu wewnętrznym akcentowany jest 
nie tylko przepływ informacji, ale też różne zależności wynikające z:

 • kontekstu struktury organizacyjnej (np. układ zależności między stanowi-
skami wymuszający komunikację formalną); 

 • cech osobowościowych adresata (każdy ma inną percepcję, inaczej odbie-
ra informacje itp.);

 • symboliki i znaczeń (każda organizacja ma swój system symboli i znaczeń 
pozwalający na wspólną interpretację wydarzeń wewnętrznych)6. 

Różnice w podejściu do komunikacji dostrzega się zwłaszcza w takich obsza-
rach funkcji personalnej, jak nabór (rekrutacja) i dobór (selekcja) pracowników 
oraz ich motywowanie. Warto zasygnalizować zwłaszcza te, które w sposób zna-
czący różnią obie koncepcje.

Tradycyjne i marketingowe podejście do komunikacji  
wewnętrznej w procesie naboru i doboru pracowników

Nabór (rekrutacja) pracowników do firmy funkcjonującej zgodnie z założe-
niami koncepcji ZZL polega na poszukiwaniu kandydata na stanowisko pracy 
według przyjętych procedur. Komunikacja z kandydatem ma przebieg sformali-
zowany, ograniczony gorsetem obowiązujących przepisów i zarządzeń wewnętrz-
nych. Trudno jest doszukać się w tym procesie elementów humanizacji pracy, 
przejawiających się chociażby w zbieraniu informacji o psychofizycznych potrze-
bach kandydata. Potencjalni pracodawcy nie widzą też potrzeby poznania jego 
ewentualnych preferencji odnośnie do pracy na danym stanowisku (np. dotyczą-
cych zakresu obowiązków, czasu pracy, obowiązujących procedur). Brak dialogu  

5 G. Rosa, Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009

6 A. Olsztyńska, op. cit., s. 40.
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i jednowymiarowość komunikacji powodują, że proces rekrutacji, uwzględniający 
tylko oczekiwania pracodawcy, przybiera postać bezosobowych formuł. Poten-
cjalny pracownik jest postrzegany głównie przez pryzmat stanowiska pracy i przy-
sługującego mu uposażenia, co przekreśla możliwość zbudowania więzi innych 
niż ekonomiczne. Pracodawca nieuwzględniający potrzeb pracownika w zakresie 
współuczestniczenia w „życiu firmy” i bycia częścią zbiorowości, stwarza sytu-
ację, która powoduje jego dystansowanie się zarówno pod względem fizycznym, 
jak i emocjonalnym7, chociaż nadal jest wielu menedżerów, którzy przykładają 
zbyt dużą wagę do swojego intelektu wierząc, że „wystarczy komunikować się 
przedstawiając logiczne rozumowanie, by przekonać ludzi do jakiejś koncepcji”8. 

Budowanie poprzez komunikację więzi między pracodawcą a pracownikiem 
ma swój początek już na etapie rekrutacji. Rekruterzy rzadko jednak przywiązują 
wagę do faktu, że przesyłane komunikaty muszą uwzględniać elementy emocjo-
nalne, gdyż to właśnie one stwarzają przyjazny klimat rozmowy. Zapominają, że 
rodząca się więź, niemająca oparcia w emocjach i uczuciach, jest postrzegana 
jedynie w wymiarze transakcyjnym i ma charakter tymczasowy9. Prędzej czy póź-
niej obie strony, nie wytworzywszy obopólnie satysfakcjonujących relacji, będą 
dążyły do zmiany zaistniałego stanu (pracodawca przy nadarzającej się okazji 
zwolni pracownika, ten z kolei zacznie rozważać przejście do innej firmy). 

Zupełnie inną wagę przykłada się do komunikacji przy rekrutacji dokonywa-
nej w myśl założeń marketingu wewnętrznego. Wszystkie działania w ramach na-
boru pracowników opierają się tu na komunikacji traktowanej w kategoriach dwu-
kierunkowego przepływu informacji między pracodawcą i pracownikiem. Treść 
dwustronnie przesyłanych komunikatów dotyczy oczekiwań stron odnośnie do 
pełnionych funkcji, zakresu obowiązków i możliwości wywiązywania się z nich 
zgodnie z interesem firmy, czasu pracy, wynagrodzenia, ścieżek rozwoju indy-
widualnego, sposobów podejmowania decyzji itp. Nie jest przy tym zaniedby-
wany aspekt emocjonalny komunikacji. Uczucie stanu zadowolenia pracownika 
jest efektem dokonywanej przez obie strony kalkulacji zysków i strat. Podstawą 
porównań są głównie wartości niematerialne, takie jak prestiż, proponowane sta-
nowisko w firmie, możliwość samorealizacji, awans itp., za które pracownik re-
wanżuje się takimi wartościami, jak lojalność, zaangażowanie w realizację zadań 
wyznaczonych przez firmę, otwartość na zmiany, chęć podnoszenia kwalifikacji. 
W tym sensie idea marketingu wewnętrznego nawiązuje do koncepcji gry spo-

7 J.C. Maxwell, op. cit., s. 37.
8 Ibidem, s. 75.
9 A.J. Baruk, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Akademia Rolnicza, Lublin 

2005, s. 23.
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łecznej i Crozierowskiej wizji organizacji, utożsamianej z szeroko rozumianym 
systemem społecznym, systemem stosunków wewnętrznych i zewnętrznych10. 
Każdy członek organizacji aktywnie uczestniczy w grze społecznej z zamiarem 
zrealizowania swoich interesów. Istota tej gry polega na tym, że każdy działa 
według kalkulacji własnych interesów. Każdy dąży do maksymalizacji własnych 
korzyści. Chcąc jednak otrzymać określone wartości od innych, musi zapłacić 
określonym wkładem własnym. Oznacza to, że każdy w organizacji, dążąc do 
osiągnięcia własnych celów, musi uwzględnić cele drugiej strony. By się w tym 
przedmiocie porozumieć strony muszą wzajemnie komunikować swoje potrzeby 
i oczekiwania. Ten swoisty rodzaj toczącej się gry zmienia sposób postrzegania 
pracownika – z perspektywy „stanowiska pracy” (jak to dzieje się w przypadku 
ZZL) na perspektywę „roli organizacyjnej”, którą odgrywa w firmie11.

Komunikacja jest również podstawą działań w obszarze doboru (selekcji) 
pracowników. Niestety, w koncepcji ZZL komunikacja przybiera głównie wymiar 
formalny i ustrukturyzowany. Przydatność kandydata do pracy jest weryfikowana 
według ustalonych kryteriów (wykształcenie, doświadczenie, wiek itp.), często 
uzupełnianych testami kompetencyjnymi. Nieprzywiązywanie wagi do komuni-
kacji dwustronnej rodzi stan zagubienia kandydata, który nie rozumiejąc przyczyn 
ewentualnej eliminacji, czuje się rozczarowany i niedoceniony. Brak znajomości 
faktów, które dla drugiej strony mogą być ważne, czy też niebranie pod uwagę jej 
punktu widzenia, wynika z braku dialogu i chęci poznania wzajemnych oczekiwań. 

Często przyczyną pojawiających się frustracji jest nieumiejętność porozu-
miewania się na poziomie emocjonalnym. Tymczasem słowa są niekiedy „o wiele 
mniej ważne od energii, intensywności i przekonania, z jakimi są wypowiadane. 
Ludzie słyszą wypowiadane przez ciebie słowa, lecz wyczuwają też twoje na-
stawienie, nie zawsze będą pamiętali, co powiedziałeś lub zrobiłeś. Zapamiętają 
jednak na zawsze, jakie uczucia w nich wzbudziłeś”12. 

 Zupełnie inną rolę przypisuje się komunikacji w procesie ostatecznego do-
boru (selekcji) przebiegającego zgodnie z założeniami marketingu wewnętrznego. 
Podstawą tego procesu jest nie tylko jednostronne weryfikowanie kompetencji 
pracownika pod kątem jego przydatności na danym stanowisku pracy, ale dialog, 
w którego wyniku strony wymieniają informacje na temat warunków „wejścia” 
do firmy, możliwości samookreślenia się kandydata, podejścia do zaangażowa-
nia się w proces generowania wiedzy, usprawniania własnych działań itp. Taka 

10 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, 
PWE, Warszawa 1993, s. 42.

11 E.J. Biesaga-Słomczewska, op. cit., s. 202.
12 J.C. Maxwell, op. cit., s. 76.
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dwustronna komunikacja na etapie prowadzonej przez firmę rekrutacji i selekcji 
jest w pełni uzasadniona, gdyż każdy pracownik ma określone predyspozycje do 
wykonywania danej pracy, jest uwikłany w różne sprawy rodzinne, inaczej ro-
zumie własną rolę w strukturze organizacyjnej. Rozwijanie komunikacji opartej 
na zaufaniu i szczerości wpływa na wspólne zrozumienie obopólnych oczekiwań 
i pobudza do dyskusji nad możliwością zmian. Niedocenianie skuteczności takiej 
formy komunikacji należy traktować w kategorii błędu zarządczego, którego kon-
sekwencją jest niezadowolenie pracodawcy i frustracja pracowników.

Komunikacja odgrywa również niezmiernie istotną rolę w toczących się 
w firmach procesach derekrutacyjnych. Prowadzenie działań wspomagających 
zwolnionych pracowników (outplacement), przybierające różne formy pomocy 
zarówno finansowej (otrzymanie odprawy), jak i w zakresie odnalezienia się na 
rynku pracy (propozycja szkoleń, pomoc firm doradczych, zaproponowanie pracy 
w innej firmie itp.) musi się jednak opierać na rzetelnej analizie ich oczekiwań. 
Niestety, z toczących się na łamach literatury dyskusji13 można wnioskować, że 
nie zawsze zachodzi komunikacja oparta na dialogu między zwalnianym pra-
cownikiem a pracodawcą, przez co działania firm, nie będąc w stanie rozpoznać 
specyfiki rzeczywistych potrzeb i oczekiwań osoby derekrutowanej – oferują jej 
„cokolwiek”. Stąd też większość poczynań outplacementowych należy uznać za 
przestarzałe, mające charakter pozornej troski zamiast faktycznej pomocy, jaka 
zwłaszcza jest potrzebna osobom w wieku powyżej 45 lat, tzw. BB (baby boomers)14,  
które straciły pracę, mało orientują się w realiach rynku pracy, są zagubione i źle 
odbierają status bezrobotnego. Niestety, wskaźnik zatrudnienia osób powyżej  
50. roku życia należy do najniższych w Unii Europejskiej15.

Motywacyjny charakter komunikacji wewnętrznej

Komunikacja odgrywa również olbrzymią rolę w obszarze motywacyjnym. 
Przybierając określoną formę może przyczynić się do ukształtowania motywu-
jącego bądź demotywującego dla pracowników środowiska pracy. Obserwa-
cja praktyk stosowanych w wielu firmach dostarcza przykładów świadczących 
o tym, że stosowane są głównie tradycyjne formy komunikacji między pracodaw-
cą a pracownikiem, opierające się na sformalizowanych systemach określających 

13 J. Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012,  
s. 195–201.

14 S. Popiel, Generacje a rekrutacje. Jak różnice pokoleniowe wpływają na strategię zatrud-
nienia, „Personel i Zarządzanie” 2013, nr 1, s. 75.

15 J. Spisacka, Żadna posada nie jest na zawsze, „Newsweek Polska” 2013, nr 35, s. 76–77.
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wymagania w zakresie przyjętych procedur działania, przestrzegania regulami-
nów, strategii firmy, celów i wynikających z nich określonych zadań. Ich celem 
jest wywieranie wpływu na pracowników, często poprzez straszenie określonymi 
karami (utrata premii, a nawet pracy), by wywołać w adresatach gotowość do pod-
porządkowania się formalnym procedurom. Oczywiście należy mieć świadomość 
konieczności istnienia wielu z wymienionych form komunikowania się z pra-
cownikami, chociażby poprzez regulaminy czy przepisy wynikające z warunków 
pracy. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy pracodawcy starają się narzucić 
pewne rozwiązania odnoszące się do narzędzi czy technologii pracy wszystkim 
pracownikom, niezależnie od specyfiki czynników kształtujących możliwość sku-
tecznego działania na danym stanowisku pracy. Stosowanie zunifikowanych roz-
wiązań, dostosowanych do przeciętnych potrzeb typowego pracownika, staje się 
źródłem wielu nieporozumień i problemów, co w efekcie prowadzi do wyzwala-
nia u pracowników poczucia niepewności, a nawet bezsilności. Ten, często opi-
sywany w podręcznikach16, nadmiernie sformalizowany charakter komunikacji, 
przyjmujący głównie postać przekazywania poleceń, jest charakterystyczny dla 
tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi. 

Motywacyjny charakter komunikacji między pracodawcą a pracownikami, co 
szczególnie jest akcentowane w założeniach koncepcji marketingu wewnętrznego, 
występuje wtedy, gdy uwzględnia się indywidualne podejście do pracowników, bę-
dące odpowiedzią na ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. Uznanie przez praco-
dawcę zróżnicowania potrzeb i w konsekwencji tego zastosowania indywidualnych 
rozwiązań swobodnie kształtujących środowisko pracy, jest ważnym czynnikiem 
„sprzyjającym rozpowszechnieniu się przyciągania talentów”17 oraz pełnego wyko-
rzystywania potencjału już zatrudnionych pracowników.

Akcentowanie wagi dwustronnej komunikacji opartej na dialogu sprzyja roz-
poznawaniu potrzeb i oczekiwań, co pozwala traktować ją jako swego rodzaju pro-
ces wpływu wzajemnego. Koncentrowanie się na treściach komunikatu, wsłuchiwa-
nie się w intencje nadawcy, skupianie się na problemie czy unikanie przypisywania 
rozmówcy negatywnych intencji tworzy fundament porozumiewania się. Przej-
rzystość i jednoznaczność treści komunikatów, zwłaszcza na linii pracodawca–
pracownik, zwiększa szansę na współuczestniczenie w procesach zachodzących  
w przestrzeni organizacyjnej18 i zbudowanie więzi partnerskich19 .

16 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007; R. Walkowiak,  
Zarządzanie zasobami ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywność, Wydawnictwo TNO i K, 
Toruń 2007

17 J. Woźniak, op. cit., s. 141.
18 Ch. Woodruffe, Employee Engagement- The Real Secret of Winning a Crucial Edge over 

your rivals, „Manager Motivation” 2006, December–January.
19 W.H. Macey, B. Schneider, The Meaning of Employee Engagement, „Industrial and Organi-

zational Psychology” 2008, vol. 1, s. 15.
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Spojrzenie na system komunikacji wewnętrznej przez pryzmat zaspokajania 
obopólnych oczekiwań, tj. pracowników i pracodawcy, określa kierunek i formę 
przepływu komunikatów, które płyną nie tylko z góry do dołu, ale również z dołu 
do góry, czyli od pracowników do zarządzających. P. Drucker20 uważa właśnie ten 
kierunek przepływu informacji za bardzo istotny dla sprawnego funkcjonowania 
nowoczesnego przedsiębiorstwa. Głównym źródłem informacji na temat potrzeb 
i oczekiwań pracowników są zazwyczaj skrzynki pomysłów i problemów, skrzyn-
ki zażaleń, zebrania, briefingi, intranet, ale również różne niestandaryzowane for-
my zbierania indywidualnych opinii od pracowników. 

Dużą rolę w rozpoznawaniu wzajemnych oczekiwań odgrywa komunikacja 
nieformalna, odbywająca się podczas nieoficjalnych spotkań po pracy, imprez in-
tegracyjnych itp. Często też przybiera ona postać kontrolowanych plotek i pogło-
sek rozchodzących się w przestrzeni organizacyjnej we wszystkich kierunkach, 
tj. w górę, w dół, poziomo – za pomocą przekazu słownego lub poprzez teleinfor-
matyczne środki komunikacji. Skutecznym narzędziem komunikacji nieformalnej 
okazuje się również management by walking around (MBWA), który polega na nie-
formalnych rozmowach kadry zarządzającej z pracownikami poza biurem. Ta for-
ma zbierania informacji o oczekiwaniach pracowników jest, jak dotychczas, bardzo 
skuteczna. Wykazywanie zainteresowania zarządzających problemami pracowni-
ków odbierane jest jako wyraz troski o ich losy i chęć poprawy środowiska pracy, 
co sprzyja przekazywaniu spostrzeżeń i krytycznych uwag, których nie zakomuni-
kowaliby formalnie. Taka forma komunikowania się z pracodawcą motywuje pra-
cowników do otwartości i kreatywności, gdyż dostrzegają oni szansę na wykorzy-
stanie ich uwag do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mając na uwadze 
własny interes dają jasne sygnały dotyczące pożądanych przez siebie wartości21.

Nadal jednak niedocenianym sposobem wymiany informacji płynących 
z dołu do góry jest system konsultowania, który może przyjąć w niektórych przy-
padkach nawet wymiar negocjacyjny – „coś za coś”. Taka forma wzajemnego 
rozpoznawania potrzeb i oczekiwań wydaje się szczególnie wskazana, chociażby 
przy ustalaniu kryteriów przyznawania premii, nagród czy też dodatkowego na-
gradzania pracowników, przykładowo za ich wkład w usprawnianie działań jed-
nostki operacyjnej, podnoszenie efektywności pracy, współtworzenie procedur, 
wspólne diagnozowanie problemów, pracę w godzinach ponadnormatywnych, 
otwartość i społeczne zaangażowanie.

Niewątpliwie niedocenianą formą motywowania przez wykorzystanie komu-
nikacji jest walka ze stresem w pracy. Każdy podmiot działający w przedsiębior-

20 P. Drucker, Menedżer skuteczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994, s. 79.
21 A. Olsztyńska, op. cit., s. 45–46.



Komunikacja wewnętrzna w procesie… 123

stwie, czyli pracodawcy, zarządzający w ich imieniu kierownicy, menedżerowie, 
jak również podlegający im pracownicy funkcjonują pod wpływem stresu, jaki 
powstaje na tle różnych wydarzeń, które napotykają niemal w każdej sferze swo-
jej aktywności zawodowej. Raport przygotowany przez Europejską Fundację na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, opublikowany w 2001 roku22 wskazuje 
na następujące najczęściej występujące przyczyny stresu związanego z pracą:

 • poczucie braku kontroli nad kolejnością wykonywania swoich zadań, 
możliwością zrobienia przerwy w pracy, wyborem metody i tempa pracy itp.,

 • monotonia pracy,
 • naglące terminy,
 • szybkie tempo pracy.

Oczywiste jest, że czynników powodujących stres w środowisku i procesie 
pracy jest dużo więcej, a natężenie ich oddziaływania na pracowników zależy od 
wieku osoby, jej pozycji w firmie, stopnia jej wrażliwości, własnej samooceny 
itp. Najczęściej jednak stres w miejscu pracy pojawia się u człowieka w wyniku 
nałożenia się dwóch czynników: stopnia kontroli, jaką sprawuje nad swoją pracą 
oraz wymagań, jakie narzuca miejsce pracy23 (m.in. w zakresie wspomnianej już 
swobody działania jednostki odnośnie do wyboru terminu, tempa pracy czy spo-
sobu realizowania powierzonych jej zadań). Oto przykłady:

 • zgodnie z obowiązującym systemem motywacyjnym pracownik zostaje 
„ukarany” utratą kilku procent przysługującej mu premii, jeśli nie będzie uczest-
niczył w okresowym zebraniu – nawet wówczas, gdy w tym samym czasie wy-
padną mu inne ważne sprawy związane z firmą; 

 • zgodnie z dyrektywnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wysta-
wiania ocen studentom, prowadzący zajęcia jest zobowiązany już na początku se-
mestru ustalić i podać do wiadomości zainteresowanym bardzo szczegółowe kry-
teria zaliczenia, np. rodzaj pytań, jaki będzie zawierał planowany test (otwarte czy 
zamknięte, czy będzie jednokrotnego, czy może wielokrotnego wyboru) – choć 
dydaktyk nie wie jeszcze, jaki poziom wiedzy „na wejściu” reprezentują wszyscy 
studenci, z którymi przyjdzie mu współpracować, jaka będzie ich percepcja itp. 
Trudno mu też ustalić z góry, ile punktów przydzieli za dobrą odpowiedź, a o ile 
obniży ocenę za złą, bez określenia skali trudności pytania czy jego rangi.

Trudno się więc dziwić, że nadmierna standaryzacja w wielu przypadkach za-
miast ułatwiać pracę – utrudnia jej wykonanie. Rodzi to frustrację i zniechęcenie, 
zwłaszcza u doświadczonych pracowników, którzy bazując na posiadanej wiedzy 

22 E. Beck, A. Orlińska-Gondor, Stres jako kategoria jednostkowa i organizacyjna, [w:] Nowe 
tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006, s. 247.

23 J. Woźniak, op. cit., s. 145. 
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i zasobach doświadczeń, często krytycznie podchodzą do proponowanych nowych 
rozwiązań w zakresie wykonywanej od lat pracy i nie widzą sensu wprowadzania 
sztywnych ram. Narzucenie standaryzowanego systemu oceniania dla wszystkich 
pracowników według ustalonych kryteriów, bez uwzględnienia stopnia trudności 
powierzanych im zadań, ponoszonej odpowiedzialności, wagi popełnionego błę-
du czy rangi problemu i umiejętności radzenia sobie z nim, jest odbierane jako 
„zamach” na ideę personifikacji, tak mocno akcentowaną w koncepcji marketingu 
wewnętrznego. Dlatego też forma komunikacji oparta na relacji władzy w przy-
padku doświadczonych pracowników powinna zostać zawieszona, gdyż traci 
ona swą motywacyjną moc. Stosowanie dyrektywnych form komunikowania się 
pracodawcy z pracownikiem jest w pewnym zakresie uzasadnione w przypadku 
młodych i jeszcze niedoświadczonych osób, które dzięki narzuconym wzorcom 
mogą działać niejako mechanicznie i wykonywać powierzone im zadania bez ko-
nieczności głębszego analizowania występującego przypadku. Zmniejsza się tym 
samym wystąpienie zagrożenia stresem i ogranicza się negatywne konsekwencje 
zdrowotne, wszystkie bowiem działania są regulowane przez utworzony gorset 
wystandaryzowanych nakazów i zakazów. Niestety, nie należy zapominać o tym, 
że tworzenie „ram” hamuje kreatywność pracownika, jego wrażliwość, zmniejsza 
też możliwości rozwoju nowych umiejętności24. 

Warto wspomnieć również o wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi formach komunikacji formalnej przybierającej postać procedur dyrek-
tywnego nadzorowania samodzielności pracy młodego pracownika, o charakterze 
instruktorskim25. Niewątpliwie dostarczają one informacji o przystosowaniu się 
pracownika do określonego stanowiska pracy, o posiadanych przez niego umie-
jętnościach. Żeby jednak ta forma komunikacji spełniała swoją funkcję motywa-
cyjną, zwłaszcza przy doskonaleniu wyższej kadry pracowniczej, powinna być 
oparta na tzw. coachingu niedyrektywnym, zwanym też psychologicznym26, czyli 
dwustronnej komunikacji dostarczającej informacji na temat potrzeb i oczekiwań 
pracownika czy odczuwanych przez niego trudności. Uzupełniona komunikacją 
nieformalną pozwala na uzyskanie szerszych informacji niezbędnych do nakreśle-
nia faktycznego profilu kompetencyjnego pracownika i odkrycia jego nieujawnio-
nego jeszcze potencjału. 

Firmy wdrażające ideę marketingu wewnętrznego wyznaczają olbrzymią rolę 
komunikacji nieformalnej, traktując ją jako jeden ze sposobów wspierających pro-
ces humanizacji pracy. Można też do nich zaliczyć stosowanie tzw. otwartej prze-

24 Ibidem, s. 148–151.
25 A. Sitko-Lutek, Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, UMCS, Lublin 

2005, s. 108.
26 B. Peltier, Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, Rebis, Poznań 2005.
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strzeni biurowej (open space), umożliwiającej szybką i bezpośrednią komunikację 
(poprzez kontakt wzrokowy i głosowy) między pracownikami oraz przełożonym, 
czy „otwartych drzwi szefa”, które sygnalizują jego dostępność dla współpracow-
ników. Należy to potraktować jako symboliczny znak „bezpośredniości kultury 
komunikacyjnej w organizacji, który podkreśla wysoką rangę, jaką przywiązuje 
się w danej organizacji do bezpośredniej komunikacji ze współpracownikami”27. 
Tak zmodyfikowaną przestrzeń organizacyjną należy niewątpliwie odczytywać 
jako jednoznaczny komunikat dla każdego pracownika, że firma traktuje go jako 
członka zespołu. Niesie to również przesłanie, że współcześnie działające or-
ganizacje dążą do zlikwidowania barier komunikacyjnych między pracodawcą  
a pracownikiem.

Zakończenie

Tradycyjny sposób pojmowania komunikacji wewnętrznej i postrzegania jej 
w kategoriach prostego przepływu informacji, bez uwzględniania skomplikowa-
nych zależności wewnątrzorganizacyjnych, wpływu czynnika ludzkiego oraz jej 
aspektów symbolicznych (takich jak język czy kody niewerbalne) powoli traci na 
aktualności. Jej formalny wymiar wynikający z przypisywania rangi hierarchicz-
nemu podporządkowaniu, nadaje komunikacji charakter statyczny, nieadekwatny 
do wymogów funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dyscyplinowanie 
ludzi poprzez tworzenie sztywnych procedur i procesów osłabia zaangażowanie 
pracowników i poczucie wspólnoty oraz hamuje ich kreatywność.

Komunikacja nie jest tylko procesem wymiany informacji. Każda informa-
cja może być różnie interpretowana, np. w zależności od narzędzia komunikacji 
czy kontekstu organizacyjnego. Należy ją też zawsze rozpatrywać w wymiarze 
relacyjnym (zwracającym uwagę na zaangażowanie podmiotów, chęć tworzenia 
więzi, szukania płaszczyzny porozumienia i jednoczenia się wokół wspólnej idei), 
emocjonalnym (wynikającym z cech osobowościowych) czy też etycznym (ma-
nipulacja).

Nadanie nowej roli komunikacji wewnętrznej, akcentowane w założeniach 
koncepcji marketingu wewnętrznego, wychodzi naprzeciw współczesnym wy-
zwaniom, przed którymi stoją pracodawcy chcący podnosić jakość zarządza-
nia czynnikiem ludzkim poprzez budowanie atmosfery pracy opartej na zaufa-
niu i więziach partnerskich, poprzez motywowanie uwzględniające oczekiwania  
pracowników czy poprzez ich włączanie w procesy decyzyjne. „Ludzie mają po-

27 J. Woźniak, op. cit., s. 161.
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trzebę współuczestnictwa i bycia częścią zbiorowości”28 trzeba tylko stworzyć ku 
temu odpowiednie warunki.

Nowe spojrzenie na komunikację wewnętrzną należy traktować jako milo-
wy krok w kierunku humanizacji pracy, przejawiającej się nie tylko w dążeniu 
do dostosowania pracy do psychofizycznych możliwości oraz potrzeb określone-
go człowieka, ale również w docenieniu jego roli w procesie tworzenia wartości 
przedsiębiorstwa. Zarządzając ludźmi należy więc zawsze pamiętać, że „porozu-
mienie zaczyna się w momencie, gdy druga strona wie, że jest ceniona”29.
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Magdalena Kalińska-Kula

Rola badań marketingowych w pozyskiwaniu  
wiedzy na potrzeby marketingowego  

zarządzania przedsiębiorstwem

Rola informacji w biznesie

Jedną z podstawowych umiejętności menedżera jest sprawne funkcjonowanie 
w realiach rynkowych. W tym celu konieczne jest dostrzeganie i przewidywanie 
zarówno długofalowych tendencji i trendów rozwojowych, jak i bieżących zmian 
zachodzących na rynku. Niezbędna jest także umiejętność podejmowania decyzji 
o charakterze strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym. Aby podołać wska-
zanym zadaniom nieodzowne jest systematyczne zbieranie, selekcjonowanie i we-
ryfikowanie informacji o rynku i jego uczestnikach. 

Informacje pełnią w organizacji wiele funkcji, wśród których jako elementar-
ne można wskazać1:

 • funkcję poznawczą,
 • funkcję motywacyjną,
 • funkcję koordynacyjną,
 • funkcję sterująco-kontrolną.

Szczególną funkcję pełnią informacje w procesach decyzyjnych zachodzą-
cych w przedsiębiorstwie. Informacje odznaczające się cechami takimi, jak aktu-
alność, dokładność, trafność oraz wiarygodność służą optymalizacji procesu po-
dejmowania decyzji, a tym samym poprawie osiąganych rezultatów i wyników 
handlowych. Brak właściwych informacji implikuje ryzyko podjęcia decyzji nie-
właściwej, niejednokrotnie zgubnej w skutkach. Bez względu na charakter branży, 
w której działa przedsiębiorstwo, warunkiem skutecznego podejmowania decyzji 
jest posiadanie dokładnych informacji i właściwe ich wykorzystanie2.

1 K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003, s. 75.
2 P. Hague, Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Helion,  

Gliwice 2006, s. 14.
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Można przyjąć, że informacje są niezbędne na każdym z etapów procesów 
decyzyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie, poczynając od ujawnienia pro-
blemu, poprzez określenie jego charakteru i opracowanie alternatywnych rozwią-
zań, ich ocenę z perspektywy przewidywanych skutków rozważanych działań, aż 
do momentu wdrożenia podjętych decyzji oraz oceny ich rezultatów. Zróżnico-
wanie problemów, na potrzeby których pozyskiwane są informacje, powoduje, iż 
różny może być także sposób ich wykorzystania. Wśród problemów marketingo-
wych możemy wskazać3:

 • problemy odnoszące się do planowania, 
 • problemy związane z podejmowaniem decyzji marketingowych,
 • problemy odnoszące się do kontrolnych funkcji decyzyjnych. 

Oprócz wymiaru decyzyjnego należy uwzględnić także poznawczy wymiar 
informacji, a więc wzbogacenie wiedzy marketingowej4.

Adekwatnie do wskazanych problemów marketingowych, można mówić 
o instrumentalnym lub koncepcyjnym sposobie użytkowania informacji przez me-
nadżerów5. W przypadku problemów stricte decyzyjnych informacje użytkowane 
są w sposób instrumentalny, co najczęściej sprowadza się bezpośredniego ich wy-
korzystania w celu rozwiązania zaistniałego problemu marketingowego. Informa-
cje mogą w tym wypadku służyć zarówno do podejmowania krótkoterminowych, 
jak i długookresowych decyzji w odniesieniu do elementów marketingu mix, jak 
np. decyzja co do tego, który z projektów produktu należy wdrożyć, jaką cenę 
ustalić, gdzie i przez kogo powinny być sprzedawane produkty czy jaką kombina-
cję środków przekazu zastosować w ramach działań promocyjnych. 

Podobnie instrumentalne podejście zachodzi w przypadku kontroli, gdy in-
formacje służą np. do oceny stopnia zadowolenia klientów, określenia wizerun-
ku organizacji na rynku docelowym lub całkowitego udziału w rynku czy oceny 
wpływu dokonanych w przeszłości dostosowań w zestawie środków marketin-
gowych. Podejście instrumentalne odnosi się także do wykorzystania informacji 
w kontekście planowania, np. określenia realnych możliwości rynkowych, ten-
dencji występujących na obsługiwanych rynkach produktowych, przewidywania 
zmian infrastruktury rynku czy planowania produktu.

Informacja może być także gromadzona w celu uzyskania lepszego obrazu 
uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem pozyskiwa-

3 G. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Nauk. PWN, War-
szawa 2002, s. 24.

4 K. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007, s. 20.
5 M. Bartosik-Purgat, H. Mruk, J. Schroeder, Dostępność i wykorzystanie informacji o ryn-

kach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 14–15, 32–45.
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nia informacji w kontekście poszerzenia wiedzy rynkowej, uzyskania ogólnego 
poglądu bądź wzbogacenia wiedzy kierowniczej może być ocena charakteru kon-
kurencji na rynku, określenie pragnień i potrzeb konsumentów czy ocena makro-
ekonomicznych czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodar-
czej, takich jak uwarunkowania prawne i polityczne, tendencje gospodarcze czy 
społeczne. W kontekście wzbogacenia wiedzy marketingowej możemy mówić 
o koncepcyjnym wykorzystaniu informacji.

Niezależnie od rodzaju problemów marketingowych pojawiających się 
w przedsiębiorstwie oraz sposobów wykorzystywania informacji, faktem jest 
konieczność stałego gromadzenia i przetwarzania danych gospodarczych w celu 
wsparcia procesów decyzyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie. A jednym 
ze sposobów pozyskiwania precyzyjnych informacji, stosownych do określonego 
zadania, jest prowadzenie badań marketingowych.

Wiedza jako jeden z efektów badań marketingowych

Użytkownikami badań marketingowych są zazwyczaj przedsiębiorstwa, któ-
re w obliczu zachodzących procesów rozwoju rynku i wzrostu konkurencji mają 
coraz większe oczekiwania i potrzeby informacyjne. Cele, których osiągnięciu 
służyć mają badania marketingowe, wynikają z samej definicji pojęcia tychże ba-
dań. Mogą one obejmować rozwiązywanie problemów marketingowych6, wspar-
cie podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie poprzez 
ograniczenie zakresu subiektywnych przesłanek oraz oparcie zarządzania marke-
tingiem na bezstronnych i dokładnych podstawach (to znaczy rezultatach badań, 
przeprowadzonych według określonych zasad metodologicznych)7. Celem badań 
marketingowych może być także zapewnienie pomocy kierownictwu w zrozumie-
niu otoczenia, zidentyfikowaniu potencjalnych problemów i sprzyjających sytu-
acji, a tym samym zapewnienie rozwoju i pomoc w skutecznym przeprowadzaniu 
działań na określonych rynkach8. Znaczna część definicji wyraźnie kładzie nacisk 
na decyzyjny aspekt, ujmując badania marketingowe jako „systematyczny pro-
ces gromadzenia informacji, ich przetwarzania, analizy i prezentacji na potrzeby  

6 P. Green, D. Tull, D. Albaum, Research for Marketing Decisions, Prentice Hall, New York 
1985, s. 2.

7 W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,  
Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002, s. 11.

8 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
2002, s. 15.
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podejmowania decyzji w firmie”9. W kontekście wskazanych funkcji badania mar-
ketingowe mają dwa cele: zmniejszenie niepewności w procesie podejmowania 
decyzji oraz w trakcie planowania działań marketingowych, a następnie kontrolę 
zrealizowanych przedsięwzięć. 

Sposób użytkowania informacji pozyskanych w wyniku badań można przyjąć 
jako kryterium podziału typów badań marketingowych, dokonując rozróżnienia na 
badania realizowane dla rozwiązania problemów marketingowych odnoszących się 
do planowania, badania prowadzone w celu wsparcia bieżących decyzji marketin-
gowych oraz badania odnoszące się do kontrolnych funkcji decyzyjnych. Niezależ-
nie od podziałów czy przyjętych typologii, badania marketingowe, generując infor-
macje o otoczeniu firmy, dostarczają przesłanek dla marketingowego zarządzania 
przedsiębiorstwem, a w szerszym kontekście wzbogacają wiedzę menedżerów. 

Organizowanie procesów pozyskiwania wiedzy, sposobów jej rozpowszech-
niania i efektywnego wykorzystania stanowi dziś kluczowy element zarządzania. 
Wiedza urasta współcześnie do rangi jednego z głównych zasobów organizacji, 
warunkującego jej funkcjonowanie i rozwój. Rola jaką odgrywa wiedza w aspek-
cie zarządzania przedsiębiorstwem jest ogromna choćby dlatego, iż jej zasoby10: 

 • stanowią źródło kreowania wartości i osiągania przewagi konkurencyjnej;
 • dostarczają menedżerom odpowiedzi na pytania o cel i kierunek działań 

przedsiębiorstwa;
 • umożliwiają zarządzanie teraźniejszością i kształtowanie przyszłości or-

ganizacji;
 • warunkują sprawność kanałów komunikacji, a tym samym podejmowanie 

trafnych decyzji i wzrost efektywności organizacji;
 • stanowią podstawę kreowania procesów innowacyjnych w organizacji;
 • umożliwiają konfigurowanie kluczowych procesów biznesowych;
 • wspierają rozwijanie kluczowych kompetencji konkurencyjności.

Wiedza jako efekt badań stanowi jedną z najcenniejszych korzyści osiąga-
nych przez przedsiębiorstwo w wyniku realizacji badań marketingowych. Efektem 
pierwotnym badań marketingowych są dane surowe, które zostają przekształcone 
w informacje, w procesach ich przetwarzania i analizy11. Dane i informacje zawar-
te w raporcie stanowią efekt bezpośredni badań, natomiast następnym jest wiedza, 
generowana przez informacje. Wiedza ma zatem pozycję nadrzędną w stosunku 
do danych i informacji stanowiących dla niej bazę12. Wiedza może być definiowa-

9 E. Hajduk, D. Karaś, D. Szostek, Badania marketingowe w praktyce firm i badaczy, „Mar-
keting i Rynek”, 2008, nr 9, s. 21–24.

10 B. Kaczmarek, W. Walczak, Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 13–17.

11 E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Nauk. PWN 
Warszawa 2002, s. 13–15.

12 W. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 
2004, s. 73.
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na jako zasób użytecznych informacji zawierających także ogólniejsze wartości 
oraz doświadczenia i reguły, które umożliwiają ich interpretacje13. Wiedza ozna-
cza także zrozumienie ważności i użyteczności aktualnie zdobytych informacji, 
przekładając się na ich zastosowanie w praktyce. Czynnikami tworzenia wiedzy 
są ludzie, a zatem budowanie wiedzy warunkują pozyskiwane informacje oraz 
umiejętności, predyspozycje analityczne i zdolność uczenia się ludzi14. 

Należy podkreślić, że wiedza powinna służyć udzieleniu odpowiedzi na kon-
kretne pytania, rozwiązaniu konkretnych problemów, osiągnięciu określonego 
celu czy realizacji zadania. Wiedza zatem przejawia się w praktycznym wykorzy-
staniu pozyskanych i istotnych dla danego problemu informacji. Wyniki i wnio-
ski z badań wzbogacając wiedzę marketingową menedżerów przyczyniają się do 
podjęcia trafnych decyzji marketingowych. Decyzje te z kolei powinny przyno-
sić określone rezultaty. Zatem w efekcie umiejętnego wykorzystania informacji 
i wiedzy pozyskanych w toku badań marketingowych do podejmowania decyzji, 
przedsiębiorstwo może osiągnąć wymierne rezultaty działań rynkowych, stano-
wiące ostateczną korzyść, będącą gratyfikacją za trud i koszta związane z realiza-
cją procesów badawczych.

Pozyskiwanie wiedzy w toku badań marketingowych  
w praktyce przedsiębiorstw

Jak już wspomniano, informacje uzyskane z badań marketingowych mają 
nie tylko wartość decyzyjną, ale i poznawczą, poszerzającą wiedzę o zjawiskach 
i procesach zachodzących na rynku. Badania marketingowe poprzez realizację 
swojej podstawowej funkcji umożliwiają pozyskanie zasobu wiedzy niezbędnego 
dla podejmowania decyzji oraz lepszego zrozumienie otoczenia prowadzonego 
biznesu i zachodzących w nim zmian.

Na tle przedstawionych rozważań postanowiono przyjrzeć się, w jaki sposób 
przedsiębiorstwa zaspokajają zapotrzebowanie informacyjne w kontekście wspar-
cia procesów zarządczych oraz budują wiedzę niezbędną w tym zakresie, a także  
jaką rolę odgrywają na tym polu badania marketingowe. Wnioskowanie prze- 
prowadzono na podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzonego 
jesienią 2011 roku przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie 
stanowiło część projektu badawczego dotyczącego użyteczności badań marketin-
gowych w praktyce przedsiębiorstw, prowadzonego w latach 2011–201315. 

13 A. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005, 
s. 94.

14 B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., s. 51–54.
15 Cząstkowe wyniki zaprezentowano także m.in. w pracach: B. Gregor, M. Kalińska- 

-Kula, Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa, „Handel 
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Zakres przestrzenny badania obejmował podmioty gospodarcze z obszaru 
województwa łódzkiego. Badaniem objęto 235 przedsiębiorstw, które w okresie 
ostatnich dwóch lat prowadziły badania marketingowe. Jednostki badania dobra-
no do próby przy wykorzystaniu metody doboru nieprobabilistycznego – poprzez 
dobór celowy, korzystając z bazy adresowej udostępnionej przez Wojewódzki 
Urząd Statystyczny. Badanie realizowano za pomocą techniki wywiadu indywi-
dualnego, prowadzonego z przedstawicielami kierownictwa firmy albo z osobami 
odpowiedzialnymi za badania lub, w szerszym zakresie, działania marketingowe 
w firmie (właściciel, prezes, dyrektor, kierownik działu marketingu bądź kierow-
nik działu sprzedaży). Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu.

Dobierając próbę starano się uwzględnić podmioty małe i duże, o różnym 
profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe), reprezentujące poszcze-
gólne ogniwa rynku (produkcja, hurt, detal), działające w sektorze B2C i B2B. 
Strukturę próby z punktu widzenia cech przedsiębiorstw zaprezentowano w tab. 1. 

Tabela 1. Rozkład próby w zależności od cech przedsiębiorstw oraz stopnia realizacji badań  
marketingowych

Cechy przedsiębiorstwa Liczba badanych 
przedsiębiorstw

Odsetek przedsiębiorstw, 
które w ostatnich 2 latach 
przeprowadziły badania 

marketingowe

Liczba zatrud-
nionych pra-
cowników

poniżej 10 117 73,5
od 10 do 49 73 72,6
od 50 do 249 36 75,0
powyżej 250 9 100,0

Charakter 
prowadzonej 
działalności

produkcja 50 72,0
handel hurtowy 18 88,9
handel detaliczny 50 72,0
usługi 117 74,4

Sektor 
działania

B2B 76 75,0
B2C 159 74,2

Ogółem 235 74,5

Źródło: opracowanie własne.

Wewnętrzny” 2012, nr 5, s. 136–146; B. Gregor, M. Kalińska-Kula, Badania marketingowe 
w praktyce przedsiębiorstw regionu łódzkiego, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2012, s. 423–434.
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Okazało się, że 75% przedsiębiorstw, które znalazły się w próbie, prowadzi-
ło badania marketingowe w ciągu ostatnich dwóch lat. Dominowały w tej grupie 
przedsiębiorstwa, duże oraz firmy działające w hurtowym ogniwie handlu. Nato-
miast jedna czwarta badanych nie prowadziła badań marketingowych w zakresie 
czasowym, którego dotyczyło badanie. Respondenci najczęściej uzasadniali to 
brakiem odczuwania potrzeby pozyskiwania informacji w drodze takich badań 
(powód taki wskazało 40% badanych). Część respondentów stwierdziła, że specy-
fika rynku (mała konkurencja, niewielka dynamika rynku, oligopolistyczna struk-
tura) powoduje brak konieczności prowadzenia badań. Blisko 30% respondentów 
podało jako argument brak środków finansowych, a 25% stwierdziło, iż decy-
zje podejmowane są w przedsiębiorstwie rutynowo i oparte na doświadczeniu  
menedżerów.

Jednak zdecydowana większość, bo 175 z badanych przedstawicieli przed-
siębiorstw, przyznała, że prowadzono badania marketingowe. Łącznie zidenty-
fikowano 183 przypadki zrealizowanych pomiarów. W większości badania te 
dostarczyły informacji niezbędnych do podjęcia określonych, opisanych przez 
respondentów decyzji. Wiedza pozyskana w drodze przeprowadzonych badań 
pozwoliła także przedsiębiorstwom na lepsze rozeznanie w zakresie szeroko ro-
zumianego otoczenia prowadzonego biznesu. 

W toku przeprowadzonych studiów przeanalizowano podawane przez re-
spondentów problemy marketingowe, dla których rozwiązania pozyskiwana była 
niezbędna wiedza i które stanowiły przyczyny prowadzonych badań. Rozkład 
procentowy odpowiedzi na temat rodzaju problemów marketingowych zaprezen-
towano na rys. 1. Niestety odnotowano przypadki, gdy problem marketingowy nie 
został sprecyzowany przez respondenta, był niejasny lub niejednoznaczny. Sytu-
acje takie stanowiły przeszło jedną czwartą analizowanych przypadków i zostały 
ujęte w ramach kategorii „brak problemu”. 

W świetle otrzymanych wyników, badania marketingowe najczęściej (47% 
badanych przypadków) prowadzone były w celu zapewnienia wsparcia informa-
cyjnego procesów decyzyjnych, zachodzących w kontekście krótkoterminowych 
i długookresowych decyzji, dotyczących dostosowania elementów marketingu 
mix. Problemy te stanowiły blisko 30% wskazań i najczęściej dotyczyły kwestii 
takich, jak wprowadzenie na rynek nowego produktu, poszerzenie asortymentu 
przedsiębiorstwa, dostosowanie oferty produktowej do oczekiwań nabywców, 
zmiana zakresu usług firmy. Często wskazywaną przyczyną prowadzenia badań 
była także konieczność ustalenia ceny produktów lub dostosowania jej poziomu 
do cen konkurentów (bądź w szerszym kontekście optymalizacja strategii ce-
nowej). Kolejną przesłankę stanowiły kwestie dostosowania działań z zakresu  
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komunikacji marketingowej, w tym przygotowanie strategii promocji, wybór na-
rzędzi i środków przekazu, zwiększenie skuteczności lub efektywności działań 
reklamowych, a także zmiana opakowania produktu oraz dostosowanie kanałów 
dystrybucji. Powodem prowadzania badań marketingowych często było także 
dopracowanie funkcjonalności i skuteczności strony internetowej. Respondenci 
wskazywali także na problemy marketingowe, na przykład zwiększenie zasięgu 
przestrzennego sprzedaży, optymalizację zasilenia materiałowego (wybór dostaw-
ców), określenie przyczyn spadku lub stagnacji sprzedaży.

6,6

47,0

12,0

8,2

26,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Planowanie

Decyzje

Kontrola

Wzbogacenie wiedzy
marketingowej

Brak problemu

Rysunek 1. Przyczyny pozyskiwania informacji w drodze badań marketingowych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie mniej liczną grupę stanowiły problemy dotyczące kontroli 
(12% przypadków), które miały na celu wyodrębnienie czynności i marketingo-
wych funkcji sprawiających trudności oraz ocenę działań zakończonych bądź będą-
cych w trakcie realizacji. Tutaj respondenci zwracali uwagę na dostosowanie pozio-
mu obsługi klienta, określenie zadowolenia i satysfakcji klienta, ocenę obsługi oraz 
jakości świadczonych usług, a także ocenę satysfakcji i zadowolenia pracowników. 
Wskazywano także na problemy związane z oceną skuteczności działań reklamo-
wych, określeniem stopnia rozpoznawalności marki oraz oceną wizerunku marki.

Najmniej liczną grupę (6,6%) stanowiły problemy marketingowe z zakresu 
planowania, w których przypadku istotne były kwestie skupiające się wokół ana-
lizy możliwości rynkowych, takie jak zidentyfikowanie niszy rynkowej, wejście 
na nowy rynek, ocena realnych możliwości rynkowych, określenie tendencji roz-
wojowej rynku (wzrostowa czy spadkowa) oraz charakterystyka klienta. 
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Respondenci wskazali jako przyczynę prowadzenia badań marketingowych 
potrzebę uzyskania lepszego obrazu otoczenia prowadzonej działalności gospo-
darczej, przy czym problemy w tym obszarze koncentrowały się głównie na cha-
rakteryzowaniu otoczenia konkurencyjnego oraz rozpoznaniu potrzeb i oczeki-
wań nabywców. W obszarze wzbogacenia wiedzy marketingowej wskazywano 
przyczyny prowadzenia pomiarów, tj. uzyskanie obrazu warunków otoczenia 
konkurencyjnego, określenie pozycji konkurencyjnej, pomiar opinii i preferencji 
klienta, przygotowanie profilu klienta i charakterystyka jego oczekiwań.

Analizując strukturę problemów marketingowych, dla których pozyskiwa-
no wiedzę w toku prowadzonych badań, w kontekście charakterystyki badanych 
przedsiębiorstw można zauważyć pewne prawidłowości (szczegółowy rozkład 
odpowiedzi zaprezentowano w tab. 2).

Tabela 2. Struktura problemów marketingowych w zależności od cech przedsiębiorstwa

Cechy przedsiębiorstwa
Liczba pro-
wadzonych 

badań 

Rodzaj problemów marketingowych 
(w %)

planowanie decyzje kontrola

Liczba za-
trudnionych 
pracowników

poniżej 10 88 5,7 44,3 11,4
od 10 do 49 57 8,8 47,4 8,8
od 50 do 249 28 3,6 50,0 14,3
powyżej 250 10 10,0 60,0 30,0

Charakter 
prowadzonej 
działalności

produkcja 38 5,3 39,5 18,4
handel  
hurtowy 16 6,3 62,5 6,3

handel  
detaliczny 40 2,5 55,0 5,0

usługi 89 9,0 43,8 13,5

Sektor 
działania

B2B 58 12,1 50,0 8,6
B2C 125 4,0 45,6 13,6

Ogółem 183 6,6 47,0 12,0

Źródło: opracowanie własne.

Wiedzę na potrzeby wsparcia podejmowanych decyzji gromadziła przeszło 
połowa przedsiębiorstw dużych i średnich. Odsetek ten był nieco niższy w przy-
padku firm małych i mikro, ale różnice nie były wyraźne. Co ciekawe, zdecydo-
wanie częściej informacje w tym obszarze były gromadzone przez przedsiębior-
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stwa prowadzące działalność handlową, w szczególności hurtowników (blisko 
60% badanych) niż przez firmy produkcyjne. 

W kontekście planowania wiedzę pozyskiwano wyraźnie częściej w firmach 
reprezentujących sektor bussines to bussines – było to 12% badanych firm, pod-
czas gdy w przypadku firm z sektora B2C odsetek ten wynosił jedynie 4%. Sto-
sunkowo częściej informacje w tym zakresie były wykorzystywane także przez 
firmy usługowe oraz firmy duże. Zaskakuje fakt, że porównywalnie często wiedzę 
taką gromadziły firmy małe oraz przedsiębiorstwa duże. 

Na potrzeby realizacji funkcji kontrolnych w przedsiębiorstwie wiedza gro-
madzona była zdecydowanie częściej przez firmy duże (blisko 30% badanych). 
Pewne różnice, choć już mniej znaczące, można dostrzec także w przypadku 
przedsiębiorstw produkcyjnych, które gromadziły informacje w tym obszarze czę-
ściej niż firmy handlowe czy usługowe. Podobnie częściej wiedzę dla celów kon-
troli pozyskiwały podmioty obsługujące indywidualnych nabywców niż przedsię-
biorstwa z sektora B2B. 

Patrząc na przedstawiony rozkład wyników można zauważyć, iż na zapotrze-
bowanie informacyjne oraz gromadzone zasoby wiedzy w pewnym stopniu wpły-
wają cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo, takie jak jego wielkość, charakter 
prowadzonej działalności czy sektor obsługiwanego rynku. Nie jest to zaskakują-
ce spostrzeżenie, wiedza pozyskiwana przez organizację musi być bowiem ade-
kwatna do warunków prowadzonej przez nią działalności oraz rynkowego oto-
czenia biznesu.

Zakończenie

Wiedza powstająca na bazie informacji rynkowej i marketingowej jest obec-
nie postrzegana jako strategiczny zasób organizacji, a umiejętne jej wykorzystanie 
stanowi kluczowy czynnik pozyskania przewagi konkurencyjnej, w dalszej zaś 
perspektywie przetrwania przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie wiedzy staje się nie-
odzownym procesem oraz wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, a ba-
dania marketingowe, poprzez realizację swoich podstawowych funkcji, mogą sta-
nowić istotną pomoc w tym zakresie. Badania te umożliwiają pozyskanie zasobu 
wiedzy niezbędnego dla podejmowania decyzji, przygotowania planów, realizacji 
funkcji kontrolnych oraz lepszego zrozumienie otoczenia prowadzonego biznesu 
i zachodzących w nim zmian. Informacje uzyskane z badań marketingowych mają 
zatem nie tylko wartość decyzyjną, ale i poznawczą, poszerzającą wiedzę o zja-
wiskach i procesach zachodzących na rynku. Badane przedsiębiorstw starają się 
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budować niezbędną wiedzę w kontekście wsparcia procesów zarządczych, mię-
dzy innymi na podstawie informacji pozyskiwanych w toku prowadzonych badań 
marketingowych. 
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Wioletta Krawiec

Kultura obrazka a zaangażowanie konsumenta  
w proces budowania marki na przykładzie portalu 

społecznościowego Pinterest 

Rozwój Internetu doprowadził do łatwego dostępu do informacji, ale rów-
nież przyczynił się do jej powstawania. Każdego dnia jesteśmy „bombardowani” 
informacją, której nie jesteśmy w stanie przetworzyć. Dlatego też w naturalny 
sposób zaistniała potrzeba uporządkowania i skrócenia procesu przyswajania in-
formacji w jasny, przejrzysty, a głównie szybki sposób. Kultura obrazka okaza-
ła się wybawieniem w powstałych okolicznościach i stała się przyczyną zmiany 
przekazu informacji, budowania marki czy komunikacji, która rozpowszechniana 
jest zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych nośnikach informacji. Zatem 
zmiana chociażby designu strony www, elektroniczna komunikacja, mocniejsza 
ekspozycja elementów wizualnych, wykorzystywanie infografiki, videostorytel-
lingu, rozwój platform o naturze obrazkowej stanowią w dzisiejszych czasach 
najważniejsze działania menedżerów, którym zależy głównie na zainteresowaniu 
i zatrzymaniu konsumenta przy marce firmy.

Podkreślenie znaczenia rozwijającej się kultury obrazkowej w procesie bu-
dowania marki oraz zaangażowania klienta w proces jej kreowania na podstawie 
portalu społecznościowego Pinterest to zagadnienia podjęte w niniejszym artykule. 

Infografika – jej korzenie i siła we współczesnym świecie

Najprościej rzecz ujmując, infografika jest to przystępna i przejrzysta graficz-
na prezentacja danych, informacji i wiedzy. Infografika jest najbardziej udanym 
związkiem słowa z obrazem. Według czasopisma „Digit” infografika mieści się 
w każdym rodzaju grafiki, który wspiera bądź przekazuje informacje, a więc za-
równo prosty wykres ze słupkami, jak i interaktywny przewodnik po muzeum.  
J. Casserta, projektant, którego prace zamieszczają „New York Times” i „National 
Geographic”, uważa, że bardziej precyzyjny byłby termin „grafika objaśniająca”, 
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bo kładzie on nacisk nie na informowanie, ale raczej samo graficzne wyjaśnienie 
informacji.

Zamiłowanie do obrazka nie jest niczym nowym. Już w średniowieczu ko-
rzystano z obrazu (rysunku, ikon), aby przekazać czy przyswoić wiedzę religijną. 
W wieku XVIII W. Playfair wykorzystywał infografikę do wizualizacji danych 
statystycznych w postaci słupków, linii, koła itp.

Natomiast w latach trzydziestych XX wieku infografika przeszła swój roz-
kwit, związany z czasopismem „Today” w USA, które zaczęło umieszczać wizu-
alizację na swoich łamach. Zatem kultura obrazka istnieje od wieków, natomiast 
z rozwojem Internetu, a głównie Google, social media, nabierała większego zna-
czenia. Największy boom obrazka nastąpił jednak wraz z pojawieniem się tzw. 
zjawiska infotainmentu (informacja, rozrywka), którego zadaniem jest przekazy-
wać informacje, ale w zabawny sposób. Dziś miliardy informacji dziennie, udo-
stępniane chociażby na Facebooku, przyjmują postać zdjęcia, memu i infografiki. 
Zatem nic dziwnego, że w zabieganym świecie, w natłoku informacji obraz stał 
się najbardziej wygodnym narzędziem przekazu informacji, natomiast nowe tech-
nologie umożliwią ich rozprzestrzenianie. 

Kultura obrazka a współczesny klient w kreowaniu marki

Problemem, przed jakim staje dzisiejsza firma, jest trudność przykucia uwagi 
konsumenta, a jeszcze bardziej zatrzymania go na dłużej, przy jednoczesnym an-
gażowaniu go we współtworzenie wizerunku marki. 

Należy zauważyć, że obecny klient w natłoku różnych informacji nie czyta, 
lecz skanuje treści. Infografika zatem otwiera drogę do nawiązania relacji z klien-
tem w nieco inny sposób niż dotychczas. Nowym zjawiskiem jest zmieniający 
się stosunek komunikacji tekstowej do obrazkowej. W praktyce oznacza to, że 
nie obrazek wspiera tekst, lecz tekst uzupełnia obrazek. Odnosząc to zjawisko do 
procesu zakupu online klient kiedyś rozpoczynał swoje poszukiwania od zapyta-
nia w wyszukiwarce. Początkowo produktu samego w sobie, następnie zawężając 
poszukiwania do marki produktu. Wraz z rozwojem komunikacji oraz zwiększa-
niem się natłoku informacji klient ostateczne nie wyszukuje kategorii produktu, 
ani marki, tylko w sieci zaczął szukać inspiracji. Natomiast aspekt poszukiwania 
inspiracji, doznań przez obecnego konsumenta wymusza na firmie szukania spo-
sobów, które zaangażują klienta również do budowania percepcji marki przez jego 
osobiste działania. Ten sposób podejścia do kreowania marki wpisuje się w nowy 
nurt, tzn. marketing doświadczeń, w którego obrębie konsument chce nabywać 
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przede wszystkim doznania (doświadczenia) w procesie poznawania i kreowa-
nia. Podejście to pozwala budować więzi osobiste między konsumentem a firmą 
czy marką1. Marketing doświadczeń jest nieco szerszym i głębszym pojęciem, 
natomiast odniesienie się w tym artykule do jego korzeni stanowi jedynie źródło 
podkreślenia siły oddziaływania przedsiębiorstwa na konsumentów poprzez róż-
nego rodzaju wydarzenia, podczas których np. konkursy, zadania, gry są wyko-
rzystywane jako nośniki budowania doznań i relacji z konsumentami. Tego typu 
zachowania konsumenta możemy zaobserwować na portalu społecznościowym 
Pinterest2. Pokazał on jak prowadzić skuteczną komunikację z dzisiejszym kon-
sumentem. W kontekście zmiany jego zachowań ten sposób stał się wręcz pod-
stawą w procesie budowania marki w środowisku wirtualnym. Zachował jednak 
podstawową zasadę budowania marki w Internecie – marka w Internecie ma mieć 
twarz, a nie „gębę”. Konsument ma ją postrzegać jak znajomego, przyjaciela, 
a najlepiej byłoby gdyby się w niej zakochał i chciał żyć z nią do przysłowiowej 
„grobowej deski”3. 

Zatem marka musi budzić emocje (doznania), chęci utrzymywania z nią wię-
zi, odczuwania przynależności, aby mogła zaangażować społeczność w proces 
kreowania swojej „ukochanej” marki. 

Pinterest a kreowanie marki

Pinterest jest siecią społecznościowego wizualnego odkrywania. Przypomina 
wirtualną wersję tablicy korkowej, na której przypinamy (pin – przypinać) zdję-
cia, notatki, filmy, które nam się spodobały lub do czegoś zainspirowały. Tworzo-
ne internetowe tablice informacyjne dla różnych kategorii (np. „dom marzeń”, 
„rzeczy do kupienia” czy „przepisy”), mają być inspiracją dla jego użytkowników, 
miejscem analizy marki w nieco bardziej kreatywny sposób niż dotychczas. 

Pinterest może być idealnym miejscem budowania marki, pogłębiania jej po-
strzegania wśród obecnych i potencjalnych konsumentów, również jest to dobre 
miejsce na budowanie relacji w obrębie fanów marki. Pinterest zdecydowanie nie 
jest platformą dla samopromocji i transmitowania treści promocyjnych w stylu Fa-
cebooka czy Twittera. Chcąc na nim być, marki muszą być kreowane w odmienny  
sposób, do tego mogą być przydatne poniższe wskazówki4: 

1 B.H. Schmidt, Experiential Marketing, „Journal of Marketing Management” 1999, No 15.
2 A. Dymkowska, Promocja ładna jak z obrazka, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 11,  

s. 20–22.
3 A. Ries, L. Ries, 11 praw budowania marek internetowych, IFC Press, Warszawa 2001, s. 10.
4 Raport: Pinterest nowym narzędziem marketingowym, www.oxmedia.pl [dostęp: 

5.01.2013]; 5 porad dla marek na Pinterest, http://social24.pl/5-porad-dla-marek-na-pinterest/  
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 • Odpowiedz, jaki styl życia jest domeną twojej marki. Bycie na portalu 
Pinterest ma sens wówczas, gdy za marką stoi idea. Ponieważ nie powinno się 
umieszczać zdjęć produktów na portalu, należy myśleć nieszablonowo i zamiesz-
czać obrazki, które odzwierciedlają styl życia firmy i esencje marki firmy. Kom-
pleksowe podejścia do marketingu na Pintereście może być bardziej efektywne 
niż tradycyjna reklama. Konsumenci mogą utożsamiać się z marką i traktować ją 
jak przyjaciela, który stanowi część ich życia.

 • Zarządzaj szerokim zakresem tablic luźno powiązanych z produktami 
firmy. Pinterest umożliwia umieszczanie wielu tablic informacyjnych. Użytkow-
nicy mogą zainteresować się jedną, kilkoma lub wszystkimi. Zarządzanie szero-
kim zakresem tablic w różnych kategoriach pozwoli większej liczbie użytkowni-
ków poznać markę. 

 • Analizuj zachowanie użytkowników. Użytkownicy Pinterestu zazwy-
czaj śledzą przedmioty, które kochają, miejsca, które lubią, jedzenie, które kon-
sumują i rzeczy, które ich inspirują. Dlatego też można traktować ich jak grupy 
fokusowe. Jeżeli interesują się marką firmy daje to podstawę do prowadzenia ana-
lizy tego, co przyczepiają i kogo jeszcze śledzą. Użytkownicy w ten sposób zdra-
dzają wiele informacji o sobie. Informacje te pozwalają zgłębić wiedzę na temat 
własnej grupy docelowej. 

 • Pozwól konsumentom umieszczać własne informacje. Umożliwienie 
fanom (konsumentom) przypięcia zdjęć, na których pozują razem z ulubionym 
produktem (stworzonym przez firmę), przyczyni się do pokazania potencjalnym 
klientom, że obecni konsumenci naprawdę lubią używać tych produktów. 

 • Organizuj konkursy. Organizowanie konkursów pozwala zaangażować 
społeczność i przytrzymać ja na dłużej. Proces angażowania tłumu jest niezwy-
kle ważny w świecie, w którym konsument szuka inspiracji, zabawy, możliwości 
wykazania się. Proces angażowania daje również możliwość budowania więzi 
z innymi uczestnikami konkursu, którzy obserwując swoje działania w naturalny 
sposób są motywowani do bardziej kreatywnej pracy.

 • Pokaż, co inspiruje twoją markę. Opracuj tablicę inspiracji dla własnej 
firmy i przyczepiaj rzeczy, które są ważne, interesujące lub inspirujące firmę bądź 
pracowników firmy. Zamieszczaj loga i dobrze zaprojektowane strony interneto-
we, dobrze przemyślane hasła reklamowe, zdjęcia członków załogi itp. 

 • Używaj oryginalnych zdjęć. Umieszczanie własnoręcznie wykonanych 
zdjęć i oryginalnych obrazków wywołuje większe zainteresowanie nimi i przypi-
nanie ich do swoich tablic, co może wygenerować spory ruch wokół profilu firmy. 

[dostęp: 12.04.2012]; Jak używać Pinterest do wsparcia biznesu, http://www.conceptinteractive.pl/
jak-uzywac-pinterest-do-wsparcia-biznesu,blog,50,11,pl [dostęp: 15.05.2012].
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 • Opracuj katalogi. Stwórz pinboard i przyczepiaj obrazki oparte na jednej 
z twoich kolekcji. Takie działanie przyciąga do profilu firmy osoby naprawdę za-
interesowane kupnem przyczepionego produktu. 

Pinterest – jego siła oddziaływana i kogo tam można spotkać?

Pinterest łączy cechy wszystkich dotychczasowych portali społecznościo-
wych, tzn. dużą interaktywność, budowanie własnej społeczności, możliwość 
komentowania i lubienia. To, co go odróżnia od innych, to życie społeczności 
w kulturze obrazka. Jak żaden inny z dotychczasowych portali społecznościo-
wych koncentruje się na zainteresowaniach użytkowników. Każdy może pokazać 
swoje pasje, styl życia, ulubione postawy czy zdjęcia z wakacji. Badania przepro-
wadzone przez comScore pokazują, że użytkownicy spędzają na portalu średnio  
89 minut w ciągu miesiąca. W porównaniu z innymi portalami społecznymi jest 
to 4 do 29 razy więcej niż na innych portalach, takich jak Twitter czy Google+5. 
Badania przeprowadzone przez Shareaholic ujawniły, że Pinterest odsyła na inne 
witryny więcej ruchu niż Twitter, Google+, LinkedIn oraz YouTube. Pinterest ma 
już ponad 17 milionów użytkowników. W porównaniu z gigantami, Facebookiem, 
Twitterem czy MySpace to wciąż niewiele. Warto jednak zauważyć, że Pinterest 
rośnie dużo szybciej niż Twitter, który po dwóch latach funkcjonowania zgroma-
dził 6 milionów użytkowników. Polskich użytkowników z każdym dniem również 
przybywa. Wyniki badań Megapanelu dowodzą, że w kwietniu 2012 r. Pinterest 
odwiedziło ponad 290 tys. realnych użytkowników6. Wyniki z badań comScore, 
Shop.org i Partnering Group z maja 2012 r. pokazują, że użytkownik Pinterest ob-
serwuje średnio 9,3 stron firmowych, podczas gdy, dla porównania, na Facebooku 
liczba ta wynosi 6,9. Z kolei z sondażu Steelhouse wynika, że 59% użytkowników 
Pinterest kupiło produkt pod wpływem reklamy w serwisie. W przypadku Face-
booka odsetek ten wyniósł 33%.

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że głównymi użytkownikami Pinerestu są 
kobiety. Stanowią one wg różnych źródeł 60–80% klientów w przedziale wieko-
wym 25–54 lata (81%)7. Jest to istotna informacja dla firm, z której skorzystała 
m.in. pierwsza z polskich marek na Pintereście – Winiary. Grupą docelową marki 

5 Raport: Pinterest nowym narzędziem marketingowym, www.oxmedia.pl [dostęp: 5.01.2013].
6 B. Ratuszniak, Pinterest jak Facebook. Rośnie w Polsce równie szybko, http://interaktywnie.

com/biznes/artykuly/social-media/pinterest-jak-facebook-rosnie-w-polsce-rownie-szybko-23730 
[dostęp 26.06.2012].

7 M. Małecki, Pinterest – czy polskie marki mają tu czego szukać?, http://nowymarketing.
pl/a/28,pinterest-czy-polskie-marki-maja-tu-czego-szukac [dostęp: 16.05.2012]. 



146 Wioletta Krawiec

WINIARY są przede wszystkim kobiety, więc z punktu widzenia celów marki, jej 
grupy docelowej oraz przygotowanej strategii na działania w social media wejście 
na Pinteresta było czymś zupełnie naturalnym.

Polska marka na Pintereście

Wzrost potencjału portalu Pinterest jest tak duży, że należy na bieżąco śledzić 
kampanie realizowane zarówno dla światowych, jak i krajowych marek. Polskie 
marki dopiero zaczynają działać w tym portalu, więc też firmy, które w chwili 
obecnej zdecydują się na wdrożenie go do działań w obrębie budowania wize-
runku firmy mogą wiele zyskać. Zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy” oraz 
dzięki skutecznym działaniom PR-owym, firmy mogą również sprawić, że o mar-
ce będzie głośno w innych mediach, m.in. na FB, Twitterze, Google+8. Poniżej 
podano firmy, które już istnieją na Pintereście i których udział z każdy dniem jest 
silniejszy. O ich sile świadczą chociażby przyłączające się osoby, jako „śledzące” 
daną markę (firmę) czy też fani danej „tablicy” na profilu firmy. 

Do pierwszych polskich marek, które postanowiły zaistnieć na Pintereście 
należą m.in. takie firmy, jak HBO Polska (197 osób śledzi jego profil), Winiary 
(285) czy Polskie Linie Lotnicze LOT (401). Na Pintereście spotkać można farby 
Magnat (211), Mokate, Kasię, Hortex, Grupę PZU. Obserwować możemy także 
marki o zasięgu globalnym, takie jak EMI Music Poland, EuroFlorist Polska, Go-
renje Polska, Hellmann’s, Olympus Polska, Pioneer Polska, Toyota Polska i Virgin 
Mobile Polska. Ponadto Pinterestem zainteresowali się również przedstawiciele 
mediów. Najchętniej śledzonymi kontami są: InStyle Polska (220), Newsweek 
Polska (537). Konta na Pintereście założyły: Radio Złote Przeboje, Radio RMF 
FM, Eska, MTV Polska, VIVA Polska, SportUp.tv, Forbes Polska, Top Gear Pol-
ska oraz serwisy internetowe NaSzpilkach, Polki.pl, Pudelek i Onet Gotowanie. 
W tematyce moda, uroda i styl życia króluje zyciewluksusie.pl. Obserwowane jest 
przez 1386 osób, a konta założyły również: Aryton, Gocco Polska, Great Lengths 
Poland, Funk’n’Soul Fashion, Lee Cooper Polska i NeoNail Poland. Ich znacze-
nie jest jednak dużo mniejsze. Wśród kont sklepów internetowych największą 
popularnością cieszą się sklep sprzedający buty Deezee.pl (544 obserwujących), 
SHOWROOM, platforma internetowa, która została stworzona, aby objąć nieza-
leżnych projektantów mody i nie tylko, gdyż zapewnia przestrzeń dla odzieży, bi-
żuterii, akcesoriów i innych projektów unikatowych (341). MydlarniauFranciszka 
(189) i oui.pl  (181) firma, która sprzedaje bieliznę przygotowała „zmysłowy kon-

8 A. Ries, L. Ries, op. cit., s. 10.
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kurs”. Aktywne są także Koszulkowo.com, Answear.com, KsięgarniaKumiko.pl,  
StyloweButy.pl,  bokado.p,chrum.com i 21Diamonds Polska. Ciekawy koncep-
cyjny układ zdjęć można zobaczyć na profilach pixers i 4max.pl (29). Natomiast 
w kategorii dom, nieruchomości i wyposażenie wnętrz swoje profile mają m.in.  
Bynaked.pl, Domiporta.pl, Dom i Ogród, Home Profit, Homplex.com, Manu-
faktura Pomysłu. Najwięcej osób, bo 541, śledzi konto Galerii DecoBazaar, któ-
ra zajmuje się designem i sztuką użytkową. Na Pintereście można także zna-
leźć strony serwisów zakupów grupowych: Sweet Deal Polska, Groupon Polska  
i Scoupon. Obecne są tu także sieci sklepów stacjonarnych: The Body Shop 
Polska, Castorama Polska, Empik. Spośród fundacji, klubów, związków i sto-
warzyszeń na Pintereście działania prowadzą m.in.:  Fundacja Anny Dymnej 
Mimo Wszystko (80 obserwujących) i CHI Polska. Na Pintereście można zna-
leźć wiele stron polskich firm związanych z marketingiem, branżą reklamową, 
PR. Najwięcej osób obserwuje profile: PRovoke (411 followersów), Think BIG 
(315), faceADDICTED Agency (257) i Harmonique PR (286). Możemy także 
obserwować konta powiązane z blogami Maltreting, Mediafun, socialmedia.pl 
czy Święta Dwójca oraz profil nowymarketing.pl (403). Bardzo aktywna jest też 
branża turystyczna. Miasto Gdańsk jest obserwowane przez 603 osób, a swoje 
konta mają tu także Gdynia, Sopot, Miasto Radom, Miasto Szczecin, Gmina Bro-
dy, Gmina Wielka Wieś oraz Foksal Residence, hotele Focus, Koneser, Piastowy 
Dwór z Jastrzębiej Góry czy serwisy HolidayCheck Polska, Grand Tour Poland 
i blog Podróżniccy9.  

Marka w odsłonie obrazkowej – przykład kreowania marki 
oraz angażowania społeczności w budowanie jej siły

Pinterest jest wykorzystywany przez coraz to większą grupę polskich firm. 
Obecnie przeważają sklepy oferujące przedmioty atrakcyjne wizualnie, czyli np. 
butiki, sklepy jubilerskie, odzieżowe, wyposażenie wnętrz, ale silną pozycje mają 
również firmy, które świadczą usługi w obszarze mediów, marketingu, mody, uro-
dy, stylu życia. Na arenę wkraczają zakupy grupowe, nieruchomości fundacje, 
kluby związków i stowarzyszeń. 

9 http://pinterest.com [dostęp: 7.01.2013]; Czy warto zakładać konto na Pinterest? [Infografika], 
http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/social-media/pinterest-jak-facebook-rosnie-w-polsce-
rownie-szybko-23730 [dostęp: 5.01.2013]; Polskie marki na Pintereście – katalog Nowy Marketing, 
http://nowymarketing.pl/a/347,polskie-marki-na-pinterescie-katalog [dostęp: 28.08.2012]; http://pin-
terest.com [dostęp: 7.01.2013].
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Dalej zaprezentowano analizę profilu firmy Winiary na Pintereście. Za kry-
teria analizy przyjęto wskazówki dobrego działania i prezentowania marki wśród 
społeczeństwa „obrazka”. 

Profil firmy Winiary na portalu Pinterest

Jedną z pierwszych polskich firm, które zaczęły kreować swoją markę w nie-
co inny sposób była firma Winiary, która utworzyła profil na portalu Pinterest. 
Analizując profil Winiary na Pintereście można zauważyć, iż ta odsłona jest two-
rzona głównie w obrębie miłośników „smacznego i zdrowego gotowania”. 

Fot. 1. Profil główny firmy na portalu Pinterest

Źródło: http://pinterest.com/winiary/ [dostęp: 4.09.2013].

Na wstępie należy zaznaczyć, że firma Winiary ma spójną strategię prezen-
tacji na portalu Pinterest z własną stroną (www.winiary.pl). Jest to poprawne po-
dejście w procesie budowania jednolitego postrzegania marki (firmy). Natomiast 
w tym artykule skoncentrowano uwagę wyłącznie na odsłonie tej marki na Pinte-
reście. Pierwszą informacją, oprócz marki firmy, jest umieszczona zwięźle ogólna 
misja firmy: „Marka WINIARY znana jest Polakom od 70 lat, a oznaczone jej 
znakiem wyroby są synonimem doskonałego połączenia tradycyjnego polskiego 
smaku z innowacyjnością i nowoczesnością. www.winiary.pl”. Jest to portal obra-
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zu, więc słuszne jest krótkie ujęcie, z przeniesieniem do strony www firmy, która 
ma, jak już wspomniałam, spójny wizerunek z portalem. 

Na portalu firma umieściła 20 tablic tematycznych, w obrębie każdej z nich 
„przyczepione” zostały wątki, co powoduje, że występuje 296 przypinek (zdjęć). 
W obrębie tych przypinek pojawili się ich fani (110). Pozostałe statystyki profilu 
pozwalają określić grupę osób podążających śladami (śledzących) firmy, która 
w dniu analizy liczyła sobie 372 śledzących (followers). Natomiast oprócz „śle-
dzących” są również „następcy”, którzy mają swoje własne profile z podobną 
kulturą życia i inspiracjami (tzw. podążający za trendem). Statystyki podają, że 
podążających za trendem jest 37 (following), inspirują się oni marką i wdrażają 
ją w swoje odsłony na portalu i w życiu. Ich zaangażowanie wynika z pobudek 
osobistych lub zawodowych. W tab. 1 zaprezentowano tematykę tablic i liczbę 
przypiętych do nich zdjęć na profilu Winiary. 

Firma Winiary, z wykorzystaniem swoich tablic, podkreśla rodzinny styl ży-
cia firmy i jej marki, koncentrując się głównie na różnych odsłonach dań, smaków 
i okoliczności, w których dane potrawy mogą być spożywane. To wszystko jest 
ładne, przyjazne i inspirujące. Na każdym kroku można odczuć, że nasi bliscy, 
członkowie naszych rodzin czy też nasi przyjaciele są bliskimi osobami dla marki 
Winiary, z którymi marka (firma) chce się spotykać i dzielić. Jeżeli mowa o rodzi-
nie, to nie można też zapomnieć o „świętach” swoich członków, dlatego m.in. na 
portalu można zaobserwować akcje ukierunkowane na Dzień Matki, Ojca, Dziec-
ka czy też spotkania z przyjaciółmi na grillu itp. Najczęściej na tego typu spotka-
niach tworzone są albumy fotografii, z którymi przez dłuższy czas nie możemy się 
rozstać opowiadając o miłych sytuacjach innym znajomym. Firma Winiary rów-
nież na swojej odsłonie umieściła album pt. Spotkanie z przyjaciółmi WINIARY.  
Z punktu widzenia firmy jest to słuszne zachowanie, bo ludzie lubią dzielić się 
wspomnieniami, a to oznacza, że z marką Winiary spotka się znacznie więcej osób 
niż w czasie tworzenia albumu. 

Tablice firmy Winiary, co potwierdza wyżej przedstawiona statystyka zarzą-
dzania 20 tablicami, są tematycznie ze sobą luźno powiązane. Dotyczą one np. 
aspektu kreowania smaków, które warto poznać, czy też wskazują nam dobrą porę 
na urządzenie grilla. Inne tablice dotyczą konkursów, spotkań itp. Wszystkie są 
skoncentrowane na gastronomi, ale każda z nich ma odmienny charakter. Zarzą-
dzając kilkoma tablicami, dajemy miłośnikom marki obszar wyboru miejsc, które 
ich najbardziej interesują. Przynosi to korzyści dla firmy, można zobaczyć, która 
z tablic przyciąga najwięcej fanów, co tak naprawdę trzyma ludzi przy marce 
i jakie czynniki mają największą siłę oddziaływania na śledzących portal. Patrząc 
chociażby na dane z tab. 1 można zauważyć, że największe zaangażowanie po-
jawiło się w obrębie Dnia Dziecka, spotkań z przyjaciółmi marki, Dniem Matki 
czy też inspiracjami „wokół stołu”. Bacząc na fakt, że głównymi odbiorcami mar-
ki Winiary są kobiety, powyższe dane stają się wręcz oczywiste. Należy jednak  
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zaznaczyć, że dzisiejsza kobieta jest osobą zapracowaną, ale również nastawioną 
na nowości i chcącą się rozwijać, dlatego też forma prezentacji, chociaż tradycyj-
nie pojmowanych, etapów życia kobiety nie może być banalna. 

Tabela 1. Tablice Winary.pl – portal Pinterest

Numer 
tablicy Tablica

Liczba 

przypinek osób  
śledzących

1 WINIARY z wizytą u...
(Reporter WINIARY odwiedza kuchnie pasjonatów 
gotowania! Oto jak smakowicie przebiegały nasze 
spotkania! :) 

17 305

2 W pogoni za smakiem 8 315
3 Konkurs Bulionowy WINIARY 17 305
4 Idealne na grilla 13 309
5 Obiad na każdy dzień 15 311
6 Pomysły na… soczyste dania 15 311
7 Sosy Italia – idealne na lato! 15 308
8 Zupy na każdy dzień 8 305
9 Przekąski i przystawki 11 309
10 Sałatki na wielkanocny stół 8 308
11 Pyszne świąteczne zupy 17 309
12 Ciasta i słodkości na Wielkanoc 12 311
13 Wielkanocne przepisy video 14 304
14 Pyszne sałatki 13 307
15 Wokół stołu – inspiracje 19 316
16 Na Dzień Matki 20 306
17 Na Dzień Dziecka 30 306
18 Na Dzień Ojca 19 316
19 Jak zrobić dobrego grilla? 11 310
20 Spotkanie Przyjaciół WINIARY – Przepiśniki

(W piątek, 15 marca 2013 odbyło się kolejne spotkanie 
Przyjaciół WINIARY. Tym razem przygotowywali-
śmy… Przepiśniki! Zajrzycie do galerii i zobaczcie 
nasze dzieła. :) 

26 305

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: http://pinterest.com/winiary/ [dostęp: 
4.09.2013].
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Pinterest umożliwia również śledzenie ruchów swojego fana i pozwala ze-
brać informacje o nim. Użytkownicy zazwyczaj śledzą przedmioty, miejsca, które 
lubią, jedzenie, które konsumują i rzeczy, które ich inspirują. Analizując profile 
swoich śledzących firma może zdobyć inspiracje do tworzenia nowych tabel te-
matycznych lub rozwoju firmy na nowych rynkach. Na przykład jedną z pierw-
szych „śledzących” odsłonę Winiary jest Pani Dominika. Na jej profilu umiesz-
czonych jest 12 tablic tematycznych, które są zbieżne z zainteresowaniami Pani 
Dominiki. Tablice te odnoszą się do takich tematów, jak: inspiracje; produkty, 
które kocham; dla domu; sztuka; moda; fotografia; jedzenie, które kocham; info-
grafika; social media; natura; mój świat czy też portfolio z obrazami. Przeglądając 
umieszczone tu tablice i podtablice można sądzić, że jest to osoba o dużej wrażli-
wości na piękno, które ją otacza. Sama jest artystką, tworzy własne dzieła, które 
– jak sama opisuje  – są inspirowane naturą, pokazujące jej spojrzenie na świat 
(z przymrużeniem oka, nigdy „śmiertelnie” poważnie). Siłą przebicia jej sztuki 
jest siła koloru. Mając taką osobę za „fana”, firma wie, a przynajmniej powinna 
wiedzieć, że banalne rzeczy nie zatrzymają tej osoby „przy sobie”, a na pewno 
nie podzieli się ona własnymi wrażeniami ze swoimi znajomymi, bez różnicy czy 
w środowisku wirtualnym, czy rzeczywistym. 

Firma Winiary pozwala swoim użytkownikom przypinać swoje zdjęcia czy 
komentarze do tablic. Jest to dobry sposób na budowanie wizerunku, jak rów-
nież próba angażowania w kreowanie marki firmy we własnym stylu. Pogłębia 
to wiedzę o użytkowniku, ale również zwiększa percepcję marki. Mówiąc o an-
gażowaniu użytkownika w życie marki należy organizować chociażby różnego 
typu akcje, np. konkursy, spotkania z miłośnikami gotowania. Ogłoszono cho-
ciażby konkurs pt. Konkurs Bulionowy WINIARY, w którego ramach niemalże 
codziennie umieszczane są krótkie zadania, np. pokazana jest na zdjęciu kostka 
przypraw firmy Winiary i po kolorze, kształcie, użytkownik ma zgadnąć, co to 
za smak czy też odnaleźć na stronie winiary.pl przepis na danie, w którym tę 
prezentowaną kostkę może użyć. Nagrodami są np. puszki na przyprawy. Chcąc 
zaangażować użytkownika w różnego rodzaju akcje należy mieć na uwadze, 
że tego typu konkursy muszą być łatwe, mało czasochłonne, ale przy tym za-
pewniające rozrywkę. Wówczas mamy szansę pozyskać kreatora i ambasadora 
marki. Angażować można również za pomocą „Spotkań z przyjaciółmi”, gdzie 
miłośnicy marki za pomocą kolorowego papieru, wstążek itp. opracowują „Prze-
piśnik”. Oprócz tego, że uczestnicy spotkania zaangażowani są w wykonywane 
zadanie, to mają okazję poznać siebie w realnym świecie. Tego typu wydarzenia 
mają wpływ na wizerunek firmy, ale zarazem umacniają jej relacje ze swoimi 
fanami. 
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Podsumowując, firma Winiary jest dobrym przykładem wykorzystania kultu-
ry obrazkowej w celu kreowania własnej marki. Jej odsłona może stanowić wzór 
do naśladowania dla innych firm, szczególnie tych (biorąc pod uwagę obecnych 
użytkowników portalu), których głównymi odbiorcami są kobiety. 

Zakończenie

Wykorzystując infografikę wizualnie stymulujemy odbiorcę, wskazując mu 
nowe drogi myślenia i zwiększając jego świadomość marki i samoświadomość 
własnych twórczych możliwości. Dobrze opracowana infografika może przeka-
zać więcej treści niż artykuł czy książka. Patrząc na infografikę, tak jak na ob-
raz w muzeum, należy uwolnić własny umysł, wówczas dostrzeżemy to, co na 
pierwszy rzut oka jest mało widoczne lub wcale niewidoczne. Portal Pinterest 
jako pierwszy przyczynił się do pokazania marki w nieco inny sposób niż to było 
robione dotychczas, choć zachował podstawowe zasady kreowania marki w śro-
dowisku wirtualnym, tzn. opowiada jej historię, inspiruje konsumenta, wpływa 
na jego emocje, a w konsekwencji utrwalenie się w umyśle i wspiera proces po-
dejmowania decyzji zakupowych. Ważne, aby firmy rozpoczynające kampanię 
w portalu o naturze obrazkowej miały swój pomysł na obecność w tym serwisie. 
Liczy się tu kreatywność oraz dedykowana i angażująca treść. Możliwości wiru-
sowego wykorzystania Pinteresta są bardzo duże. Siła przyciągania tego portalu 
spowodowała już w Polsce lawinę klonów tego portalu, do których zaliczyć moż-
na: pisnpire.pl, zszywka.pl, pinka.pl, wstaw.pl i kilka innych. 
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Mariusz Woźniakowski

Pinterest jako przejaw kultury obrazkowej  
w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw

Wstęp

Współczesny marketing wymaga od przedsiębiorstwa skutecznej komuni-
kacji ze swoimi interesariuszami. Jednym ze sposobów prowadzenia sprawnego 
dialogu przedsiębiorstwa z otoczeniem jest wykorzystanie sieci Internet. Internet 
i nowe media mają coraz silniejszy wpływ na procesy społeczno-gospodarcze, co 
wpływa na dużą zmianę profilu komunikacji. Rosnąca wciąż rola nowych mediów 
oddziałuje na rozwój zjawiska nazywanego marketingiem 2.0., który odnosi się 
do transformacji marketingu wynikającej z wpływu Internetu na działania komu-
nikacyjne. Marketing 2.0. angażuje konsumenta i wywołuje jego reakcję zwrotną. 
Aktywizacja odbiorców możliwa jest w dużej mierze przez dobrze realizowane 
działania z zakresu internetowego public relations (sieciowego public relations; 
e-PRu). Dzięki temu adresat przekazu zachęcany jest do interakcji, a nawet do 
zainicjowania samodzielnego działania1. Obecnie coraz częściej pojawia się sfor-
mułowanie marketing 3.0., które odnosi się do tzw. technologii nowej fali, pozwa-
lającej na łączenie się i interaktywność jednostek i grup. Klienci mogą wyrażać 
siebie i współpracować z innymi bez większych ograniczeń, czego szczególnym 
przejawem jest fala narodzin mediów społecznościowych2. Z tego też powodu 
wydaje się, że żadna firma nie może dłużej prowadzić skutecznej komunikacji 
z otoczeniem bez wykorzystania narzędzi sieciowego public relations, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem serwisów społecznościowych.

Współczesny Internet upraszcza komunikację. Szczególną rolę w jej pro-
cesie odgrywa coraz silniejsza ekspozycja elementów wizualnych: zdjęć, grafik  
(w tym coraz popularniejszych infografik), filmów, videostorytellingu. Na tej 

1 M. Cyran, Marketing 2.0. – zintegrowani z interaktywnymi, „Marketing w Praktyce” 2008, 
nr 10, s. 70–71.

2 Ph. Kotler, H. Kartajaga, I. Setiawan, Marketing 3.0, Wyd. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 
2010, s. 18–19.
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podstawie rozwijają się platformy o naturze obrazkowej, których przedstawicie-
lem jest serwis Pinterest. Jego rosnąca popularność i oryginalność, wpisująca się 
w rozwijającą się kulturę obrazkową, sprawiły, że jest on przedmiotem dalszych 
rozważań w artykule, ze szczególnym uwzględnieniem roli serwisu w komunika-
cji marketingowej firm.

Pinterest – charakterystyka serwisu

Pinterest przypomina wirtualną wersję tablicy korkowej, na której przypina 
się (od ang. pin – przypinać) zdjęcia, filmy, notki, grafiki, które spodobały się lub 
zainspirowały do czegoś użytkownika. Pinterest pokazał, jak prowadzić skuteczną 
komunikację ze współczesnym konsumentem, u którego zmienił się stosunek ko-
munikacji tekstowej do obrazkowej. W kontekście zmiany zachowań ten sposób 
stał się podstawą w procesie budowania marki w sieci. Zachowana jednak została 
podstawowa zasada budowania marki w środowisku wirtualnym, tj. taka, że mar-
ka w Internecie „ma mieć twarz, a nie gębę”. Konsument ma ją postrzegać jak 
dobrego znajomego czy wręcz przyjaciela, a najlepiej gdyby ją pokochał i chciał 
z nią żyć na zawsze3.

Pinterest ma cechy wszystkich dotychczasowych portali społecznościowych, 
tj. dużą interaktywność, budowanie własnej społeczności, możliwość komento-
wania oraz lubienia. To, co go wyróżnia spośród innych, to życie społeczności, 
skupionej wokół serwisu, w kulturze obrazka. Jak żaden z dotychczasowych por-
tali społecznościowych, Pinterest koncentruje się na zainteresowaniach użytkow-
ników. Każdy z nich może pokazać swoje pasje, styl życia, ulubione postawy, 
rzeczy, marki, rejony świata itp.4

Zasadniczą ideą serwisu Pinterest jest połączenie ludzi poprzez rzeczy, któ-
re ich interesują. Portal umożliwia dodawanie ulubionych przedmiotów – pins – 
w wersji wizualnej, czyli zdjęć, infografiki, wideo, które użytkownicy posiadają 
w swoich zasobach lub odnajdą w sieci. Ważnym elementem tego procesu jest 
komponowanie pinów w kolekcje (tzw. boards – tablice), które można nazywać 
dowolnie. Kolejną istotną cechą Pinteresta jest fakt, że wszystkie obiekty, które są 
na profilach użytkowników, zamieszczają linki kierujące bezpośrednio do źródła, 
czyli np. do konkretnej podstrony produktu w sklepie internetowym5.

3 A. Ries, L. Ries, 11 praw budowania marek internetowych, IFC Press, Warszawa 2001,  
s. 39–49.

4 http://oxpress.pl/pinterest-nowym-narzedziem-marketingowym-e-book/.
5 D. Pacha, Pinterest jest kobietą, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 5, s. 6.
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Czasami Pinterest jest również przyrównywany do pasażu w centrum handlo-
wym, po którym spacerujemy online. Jak wcześniej wspomniano, Pinterest, po-
dobnie jak większość serwisów społecznościowych, umożliwia lubienie i komen-
towanie oraz, co go wyróżnia, przepinanie obrazków w szybki sposób z tablicy 
na tablicę, także łatwe dzielenie się nimi w innych mediach społecznościowych. 
Serwis dostępny jest zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i instytucjonal-
nych. Oferuje również ciekawą funkcję – metki z cenami – przypinane na zdjęciu. 
Funkcja ta może być szczególnie użyteczna dla profili sklepów internetowych6, 
stąd przyrównanie serwisu do pasażu w galerii handlowej.

Tłumacząc, czym jest Pinterest, w sposób metaforyczny można powiedzieć, 
że gdyby Internet miał lodówkę, to ten serwis byłby jej drzwiami, na których (tak 
jak w większości domów) przypina się różne informacje, wycinki, zdjęcia7.

Choć często mówi się o Pintereście jako wirtualnej witrynie sklepowej, to 
właściwie kluczem do sukcesu jest pokazanie użytkownikom treści, z którymi się 
utożsamiają, niejako mogą podbić ich serca, a nie okazji zakupowych (do prezen-
tacji których służą np. klasyczne reklamy displayowe). Do tego najlepszą i naj-
chętniej przenoszoną jest taka, która posłuży jako element pokazania tego, kim 
jego odbiorca chce być bądź w jakim się pragnie pokazywać otoczeniu. Tablice 
zatem służą ekspresji, wyrażaniu własnej osobowości w sieci. Jeśli zatem marka 
nie może tego zaoferować, może zrodzić się pokusa wypełnienia luki czymś, co 
i tak się spodoba. Jednak podejmując takie działania trzeba liczyć się z możliwo-
ścią pojawienia się problemu spójności strategii, np. stworzenie tablicy z pięk-
nymi krajobrazami na profilu producenta opon, tablica z tymi samymi widokami 
producenta farb, gdzie pokazuje się czerpane z natury inspiracje (do zdjęć można 
również dodać znaczniki pantonowe farb, jako dodatkową korzyść dla odbiorcy)8.

Prowadzenie profilu na Pintereście

W odróżnieniu od Facebooka czy Twittera Pinterest nie jest platformą do 
autopromocji i transmitowania treści promocyjnych. Chcąc się odnaleźć w tym 
medium marki muszą być kreowane w odmienny sposób, zgodnie z poniższymi 
wskazówkami:

6 T. Nadolny, Pinterestowy cud marketingowy?, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 7, s. 10.
7 http://technologie.newsweek.pl/pinterest-com---przeczytaj-zanim-wejdziesz,88739,1,1.

html [dostęp: 28.02.2012].
8 E. Mrożek, N. Piotrowski, Przejrzeć się w Pintereście, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10, 

s. 79.
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 • Opowiedzenie, jaki styl życia kryje się za marką. Na Pintereście powinno 
się eksponować markę, za którą stoi jakaś idea. Na portalu nie należy umiesz-
czać klasycznych zdjęć produktów. Trzeba myśleć nieszablonowo i publikować 
obrazki, które są odzwierciedleniem stylu życia marki, jej esencją. Jak wcześniej 
wspomniano, w świecie obrazkowym głównie dąży się do tego, aby klient trakto-
wał markę jak przyjaciela, który jest częścią jego życia. W związku z tym poprzez 
Pinterest można ukazać kulturę firmy, zamieszczając np. zdjęcia biur, maskotek, 
z przerw obiadowych, wydarzeń firmowych. Fani z pewnością będą zaintereso-
wani takimi szczegółami, a takie wyobrażenie pomoże „uczłowieczyć” markę.

 • Zarządzanie szerokim zakresem tablic luźno powiązanych z produktami. 
Firma ma możliwość umieszczenia na portalu nieograniczonej liczby tablic, dzię-
ki temu użytkownicy mogą zainteresować się jedną wybraną, kilkoma lub wszyst-
kimi. Zarządzanie szeroką paletą tablic w różnych kategoriach pozwala większej 
liczbie zróżnicowanych użytkowników poznać firmę. Dla przykładu firma Rent 
the Runway, specjalizująca się w wypożyczaniu strojów na różne okazje (wesela, 
bankiety i inne), pogrupowała swoje tablice według okazji: wieczór kawalerski, 
jesienny ślub, impreza taneczna, sylwester itp. Takie pogrupowanie ma na celu 
pomoc w wyborze odpowiednich strojów na poszczególne okazje.

 • Analizowanie zachowań użytkowników. Użytkownicy serwisu najczęściej 
śledzą przedmioty, które lubią, miejsca, które odwiedzają (lub chcieliby odwie-
dzić), jedzenie, które zazwyczaj spożywają oraz rzeczy, które ich inspirują. Dlate-
go można je traktować jak swoiste grupy fokusowe. Jeżeli jakaś grupa użytkow-
ników Pinteresta interesuje się marką, daje to podstawę do prowadzenia analizy 
tego, co przyczepiają na tablicę i kogo jeszcze śledzą. W ten sposób użytkownicy 
przekazują wiele informacji o sobie, które z kolei pozwalają na zgłębienie wiedzy 
na temat własnej grupy docelowej.

 • Zezwolenie konsumentom na umieszczanie własnych informacji – przy-
pięcia zdjęć, na których pozują z ulubionym produktem firmy. Takie działanie po-
każe potencjalnym klientom, że ci obecni naprawdę lubią i są zadowoleni z pro-
duktów firmy.

 • Organizowanie konkursów, pozwala przyciągnąć uwagę i zatrzymać użyt-
kownika. Konkurs może polegać np. na opracowaniu tablicy „Pin It To Win It”. 
Na takiej zasadzie konkurs zorganizowała firma odzieżowa Land’s End Canvas. 
W ramach kampanii użytkownicy mieli tworzyć tablice w kategorii męskie lub 
damskie ubranie i przypiąć do każdej od 10 do 20 zdjęć ze strony Land’s End lub 
profilu firmy na Pintereście.

 • Pokazanie, co inspiruje markę. Opracowując tablicę inspiracji dla własnej 
firmy/marki i przyczepiając rzeczy, które są ważne, inspirujące, interesujące firmę 
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lub jej pracowników, należy zamieszczać logo i dobrze zaprojektowane strony, 
przemyślane hasła reklamowe. Trzeba pamiętać, że obraz jest tutaj najważniejszy.

 • Używanie oryginalnych zdjęć, własnoręcznie wykonanych i oryginalnych 
obrazków wywoła większe zainteresowanie nimi, co powinno wygenerować 
większy ruch wokół profilu firmy.

 • Opracowanie katalogów – stworzenie pinboardu i przyczepianie obraz-
ków opartych na jednej z kolekcji firmy lub linii produktowej. Takie działanie 
przyciąga do profilu firmowego użytkowników zainteresowanych kupnem przy-
czepionego produktu9.

Skorzystanie z powyższych wskazówek pomoże w odpowiedni sposób kre-
ować markę w serwisie. Jednak równie istotna będzie efektywność samego profi-
lu. Ta może być większa, jeżeli będą przestrzegane kolejne porady:

 • Korzystanie z wyszukiwarki w celu zbudowania bazy treści wewnątrz ser-
wisu. Pinterest daje możliwość wyszukiwania konkretnych grafik, tablic i osób. 
Do tego należy zastanowić się, jakie słowa kluczowe odpowiadają temu, co fir-
ma będzie publikować w serwisie. W nawiązaniu do tego warto dodać do ob-
serwowanych odpowiednie pod względem treści tablice. Tablice danego konta 
warto dodawać tylko wówczas, gdy pokrywają się one z zapotrzebowaniami fir-
my. Przenosząc do swoich tablic dane, które mogą zainteresować grupę docelową 
firmy, ta zaznacza swoją obecność w serwisie – powiadomienia mailowe pojawią 
się u osób, których tablice dodano do obserwowanych, lub których dane zostały 
przekazane dalej. Dodatkowym sposobem na gromadzenie grafik (lub filmów), 
których z jakiś powodów firma nie chce przenosić, jest polubienie ich (w ten spo-
sób również można zwrócić na siebie uwagę).

 • Używanie tagów i słów kluczowych. Aby zostać w serwisie odnalezio-
nym należy używać słów kluczowych zarówno w opisach pinów, jak i w nazwach 
i opisach tablic oraz w opisie samego konta.

 • Połączenie konta na Pintereście z innymi serwisami społecznościowymi – 
Twitterem i Facebookiem10.

Każdego dnia około 300 mln zdjęć jest załączanych do kont na Facebooku. 
Przybliżona liczba zdjęć i obrazków opublikowanych w nim ogółem to ponad 200 
mld. Na przełomie 2012 i 2013 roku w ciągu 48 godzin użytkownicy Facebooka 
dodali 1,1 mld zdjęć, głównie pokazując jak świętowano Nowy Rok11. W trend 

9 W. Krawiec, Pinterest – portal nowych możliwości dla budowania marki oraz lojalności 
klienta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, Ekonomiczne Problemy Usług nr 
105, s. 335–337.

10 http://nowymarketing.pl/a/346,jak-prowadzic-profil-na-pinterescie-case-study-muzeum-
erotyzmu [dostęp: 15.06.2013].

11 B. Frątczak-Rudnicka, Marketing w obrazkowym świecie, „Marketing w Praktyce” 2013, 
nr 6, s. 6.
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obrazkowy, którego większość mediów społecznościowych jest uczestnikiem, 
Pinterest wpisuje się idealnie, ponieważ obraz i jego przekaz jest głównym ele-
mentem komunikacji.

Najliczniejszą grupę ludzi stanowią wzrokowcy, co ma szczególne znacze-
nie dla prowadzonych działań komunikacyjnych przedsiębiorstw. Obecna kultura 
piktograficzna sprawiła, że chłoniemy otaczającą nas rzeczywistość podawaną za 
pomocą obrazów12.

Dlatego o fenomenie Pinteresta można mówić w kontekście coraz popular-
niejszego hasła kultury obrazkowej, odnoszącego się do zjawiska zaznaczającego 
coraz silniej swoją obecność zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. 
Pinterest może okazać się kanałem wpisującym się właśnie w ten trend, gdy lu-
dzie czytają coraz mniej. Powstaje pytanie jak opowiedzieć o marce obrazami? 
Dobrym przykładem takiej opowieści jest The Body Shop, który wykorzystał 
tablice do zamieszczania zdjęć oraz coraz popularniejszych infografik na temat 
działalności na rzecz ochrony środowiska, obrony praw człowieka oraz wzmoc-
nienia poczucia własnej wartości, pokazując w ten sposób misję i charakter marki 
przy jednoczesnym utrwaleniu jej USP (unique selling proposition)13.

Samo bycie w serwisie Pinterest nie wystarczy, dlatego warto wykorzystać 
dostępne dodatki. Po pierwsze wspomnianą już wtyczkę pin it, spotykaną co-
raz częściej w polskich sklepach internetowych i blogach, rzadziej w serwisach 
WWW firm. Dla przykładu w przypadku dodania wtyczki do bloga kulinarnego 
każde kliknięcie zdjęcia na e-tablicy podnosi pozycjonowanie bloga. Dzięki Pin-
terestowi, pomimo obecności w sieci setek przepisów na ciasto drożdżowe, prze-
pis z bloga może znaleźć się na pierwszej stronie wyszukiwarki (więc można go 
traktować jako element działań z zakresu SEO). Drugim dodatkiem jest prawie 
nieobecny w polskiej sieci follow me buton, który pozwala na pozyskanie śledzą-
cych z zewnątrz w inny sposób niż jedynie przez crown-sourcing z Facebooka14.

Istnieje często powielany pogląd, że do skutecznych działań w Pintereście 
potrzebny jest niestandardowy pomysł. Jednak doświadczenia wielu firm pokazu-
ją, że wcale nie oryginalny pomysł, a jakość zdjęć oraz systematyczność wprowa-
dzania nowych danych jest najważniejsza15.

Raport opracowany przez Bizrate Insights podkreśla szczególną cechę ser-
wisu – prosprzedażową. Wyniki badań wskazują, że 70% użytkowników odwie-
dza Pinteresta w celu znalezienia inspiracji zakupowej i prawie tyle samo (69%) 

12 M. Kniaź, Narkomani obrazów, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 5, s. 34.
13 E. Mrożek, N. Piotrowski, op. cit., s. 78.
14 Ibidem.
15 T. Nadolny, op. cit., s. 11.
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znalazło tam rzecz, którą później kupiło lub zamierzało kupić. Dla porównania 
na Facebooku wyniki te kształtowały się odpowiednio 40 i 17%. Możliwe, że jest 
to spowodowane możliwością dodawania ceny do produktów przedstawianych 
na fotografiach16. Ciekawe są dane dotyczące aktywności samych użytkowników. 
Badanie, przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2012 roku przez RJ Me-
trics, wykazało, że 80% zamieszczanej treści pochodzi z przenoszenia wewnątrz 
serwisu, co pokazuje jego ogromny potencjał wirusowy17.

Nawiązując do tego potencjału warto zauważyć, że tym, co odróżnia Pinterest 
od innych serwisów społecznościowych wykorzystywanych przez firmy w komu-
nikacji marketingowej, jest źródło wpływu na konsumentów. Komunikacja zwią-
zana z markami czy produktami na NK bądź Facebooku w większości przypad-
ków jest inicjowana przez same firmy. W serwisach tych użytkownicy spędzają 
czas głównie w celach prywatnych i rozrywkowych. Jeśli włączają się w dyskusje 
związane z produktami, robią to najczęściej pod wpływem przekazów ze strony 
firm. Zatem pod względem marketingowym Facebook i NK to narzędzia B2C. 
Nawet jeżeli użytkownicy sami poruszają tematy związane z produktami, robią to 
najczęściej w otoczeniu znajomych. Treści publikowane w Pintereście to w dużej 
mierze konkretne produkty. Decyzja o ich popularności w serwisie w sposób nie-
znaczny zależy od przedsiębiorstw. Fakt ten sprawia, że Pinterest jest w istotnie 
większym stopniu platformą C2C, choć zyskują na znaczeniu konta firmowe, któ-
re bardziej wpisują się w ton komunikacji B2C18. Konto firmowe na Pintereście 
jest dostępne nie tylko dla podmiotów gospodarczych, ale m.in. również dla fo-
tografów, blogerów, designerów, sportowców, muzyków, polityków czy aktorów. 
Do wyboru są następujące kategorie kont: Professional, Public Figure, Media, 
Brand, Retailer, Online Marketplace, Local Business oraz Institution Non-profit19.

W Polsce Pinterest jest nadal kanałem mało wykorzystywanym przez marki, 
co może być spowodowane stosunkowo małą liczbą użytkowników. Według da-
nych Megapanel PBI/Gemius w styczniu 2013 roku Pinterest odwiedziło 443 580 
real users, w lutym 514 121, a w marcu 456 35120. Niewiele jest takich marek, któ-
rym udało się uzyskać większą liczbę „polubień” lub komentarz do zdjęcia. Firmy 
mają problem z zaangażowaniem swoich śledzących. W tym zakresie dobrym 
przykładem jest marka Reserved, która gromadzi relatywnie dużo fanów w każ-
dym z wykorzystywanych kanałów social media (na portalu Pinterest ponad 500, 

16 M. Kniaź, op. cit., s. 34.
17 T. Nadolny, op. cit., s. 10.
18 D. Pacha, op. cit., s. 7.
19 http://wojtektylus.com/jak-przejsc-na-konto-firmowe-na-pinterest/ [dostęp: 05.01.2013].
20 http://nowymarketing.pl/a/1812,pinterest-w-czerwcu-2013-przeglad-polskich-kont [dostęp:  

30.06.2013].
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co jest aktualnie dobrym wynikiem, w porównaniu z innymi polskimi brandami), 
natomiast nie są oni skorzy do angażowania się w życie marki. Jest to o tyle intere-
sujące, że profil Reserved na Pintereście promowany jest również poprzez stronę 
na Facebooku, która w branży odzieżowej zajmuje w Polsce pierwsze miejsce pod 
względem liczby fanów. Poza tym branża ta należy do tych, wśród których dobre 
zdjęcia są gwarantem sukcesu na rynku, a tych Reserved ma wiele – świadczy 
o tym także ponad 2000 pinów marki21. Jednak liczby te nie powinny zniechęcać 
do aktywności w Pintereście. Wręcz przeciwnie. Warto przyjrzeć się ciekawym 
kampaniom ze świata i być może czerpać z nich inspiracje do własnych działań.

Ciekawym debiutem na Pintereście była kampania Gucci. Marka po urucho-
mieniu profilu w portalu zdecydowała się na kampanię banerową m.in. na WSJ.
com („The Wall Street Journal”), Polyvore, Style.com, Lifestyle Mirror oraz na 
blogu modowym New York Magazine – The Cut. Owe banery oznaczone były 
butonem „Pin it”, po kliknięciu którego użytkownik otrzymywał na Pintereście 
dwa zdjęcia: wizerunkowe i produktowe (packshot) butów Gucci, które z kolei 
opatrzone były linkiem do sklepu internetowego marki22. W innym przypadku 
amerykański odział sieci perfumerii Sephora zintegrował w pełni swój sklep inter-
netowy z Pinterestem. Dzięki temu klienci tej marki i jednocześnie użytkownicy 
portalu mogą w łatwy sposób dzielić się swoimi inspiracjami na tablicy23.

Jak już wspomniano, patrząc na obecne statystyki popularności Pinteresta 
można się zastanawiać, czy warto rozwijać na nim obecność swojej firmy. Jednak 
wydaje się, że w planach strategii komunikacji z otoczeniem należy uwzględnić 
ten serwis z kilku przyczyn:

 • Szacunki rozwoju Pinteresta są optymistyczne. Szacuje się, że obecnie ser-
wis ma 20–40 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie na całym świecie 
i liczba ta stale się powiększa.

 • Grupę docelową stanowią kobiety. Według różnych źródeł panie w wieku 
18–44 lata stanowią od 60 do 80 procent użytkowników. Swoistą męską odpo-
wiedzią na „sfeminizowanego” Pinteresta ma być Dart It Up (dartitup.com). Czas 
jednak pokaże, czy ten startup przyjmie się na rynku.

 • Jakościowe dobranie użytkowników poprzez personalizację. Przy rejestra-
cji użytkownicy wybierają interesujące ich kategorie tematów, które pozwalają 
na budowanie jakościowego zasięgu oraz szukania wpływowych użytkowników 
portalu – kuratorów treści (content curation).

 • Wzmocnienie działań SEO (search engine optimization). Google przy po-
zycjonowaniu preferuje unikalne treści, a w szczególności materiały wizualne.

21 M. Kniaź, op. cit., s. 35.
22 Ibidem.
23 http://socjomania.pl/pinterest-w-polsce-warto-sie-nim-zainteresowac-bo/ [dostęp: 18.05.2012].
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 • Czas spędzany przez użytkowników w serwisie wynosi około 90 minut 
miesięcznie i ustępuje tylko Facebookowi. Polski użytkownik Pinteresta spędza 
w serwisie niespełna 10 minut.

 • Spersonalizowane możliwości sprzedażowe dzięki działowi „Gifts”. Użyt-
kownicy rekomendują rzeczy, które warto kupić. To dobre miejsce na znalezienie 
fanów zakupów oraz poinformowanie ich o istnieniu konkretnych produktów czy 
marki.

 • Możliwość wielopoziomowej interakcji i przeprowadzenia wizualnych 
projektów (w tym konkursów) wciągających konsumentów24.

Zakończenie

Pinterest przyczynił się do pokazania świata marki przez pryzmat kultury ob-
razkowej. Za pomocą elementów wizualnych inspiruje użytkowników, oddziałuje 
na ich emocje, sprawia że marki utrwalają się w umysłach konsumentów, a także 
wspierają procesy podejmowania decyzji zakupowych. W przypadku działań pro-
wadzonych przez firmy istotny jest sam pomysł na kampanię w serwisie. Liczą 
się przede wszystkim działania nieszablonowe, kreatywne, przy wsparciu odpo-
wiedniego kontentu – angażującego i dedykowanego dla tego medium25. Choć 
wykorzystanie Pinterestu w Polsce nie jest duże, wyraźnie widać coraz większe 
nim zainteresowanie za sprawą m.in. udanych kampanii z jego użyciem na świe-
cie oraz wciąż rosnącej liczby użytkowników.
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Bartłomiej Kurzyk

Lokowanie produktu i inne formy integracji treści 
promocyjnych i natywnych – problemy definicyjne

Przyczyny zainteresowania niestandardowymi  
instrumentami komunikacji marketingowej

Ostatnie lata przyniosły duże zainteresowanie marketerów niestandardowy-
mi instrumentami komunikacji marketingowej. Jest to spowodowane z jednej 
strony rosnącym szumem reklamowym, z drugiej – coraz większym stopniem 
irytacji odbiorców wszechobecną reklamą. Liczba otaczających nas komuni-
katów komercyjnych stale rośnie. Jest ona trudna do oszacowania, specjaliści 
jednak podejmują takie próby. Uważa się, że mieszkańcy miast w USA mieli 
kontakt z 2000 komunikatów komercyjnych dziennie już 30 lat temu. Dzisiaj ta 
liczba może sięgać nawet 5000 komunikatów1. W Polsce badania tego typu re-
alizowane są dość rzadko. Dom mediowy Starcom szacował w 2004 roku liczbę 
reklam docierających w tygodniu do przeciętnego konsumenta na 873 (wzrost 
o 19% w porównaniu z rokiem 2001). Jednocześnie liczba reklam telewizyjnych 
docierających codziennie do mieszkańca Polski wzrosła z 39 w roku 2000 do 62 
w roku 20042.

Taki natłok docierających do konsumentów komunikatów prowadzi do zmian 
w opiniach o działalności reklamowej firm. W Polsce znane są dwa projekty cią-
głe, które obrazują stosunek Polaków do reklamy. Według realizowanych przez 
Instytut Ipsos w 2005 roku badań, odsetek osób deklarujących zmienianie kanału 
telewizyjnego podczas trwania bloku reklamowego wzrósł o 10% w stosunku do 
roku 2000 i aż o 30% w porównaniu z rokiem 1995. Jednocześnie odsetek osób 
deklarujących uważne oglądanie reklam w bloku spadł do poziomu 4%, a więc 
ponad czterokrotnie mniejszego niż w 1995 roku. 

1 L. Story, Anywhere the Eye Can See, It’s Likely to See an Ad, „New York Times”, 15.01.2007, 
http://www.nytimes.com/2007/01/15/business/media/15everywhere.html [dostęp: 10.02.2008].

2 Starcom, Startrack – Polacy, media, reklama, raport http://www.starcom.com.pl/publikacje.
shtml/12 [dostęp: 10.06.2008].
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Obecnie spore zainteresowanie mediów zyskuje dom mediowy OMD, prowa-
dząc projekt „Wskaźnik irytacji reklamą”. W projekcie bierze udział miejska próba 
ponad 300 respondentów w wieku 15–59 lat, odpowiadając na pytanie o to, w ja-
kim stopniu w skali 1–10 przeszkadzały im reklamy, z którymi zetknęli się w róż-
nych mediach. W grudniu 2012 r. średni wskaźnik ukształtował się na poziomie 
6,4, przy 44% respondentów, którzy określali swoją irytację reklamą jako wysoką 
(oceny 8–10 w skali 1–10). W grudniu 2009 r. wskaźnik kształtował się na poziomie 
ok. 5,4, przy odsetku osób najsilniej zirytowanych reklamą na poziomie ok. 31%3. 

W obliczu takich reakcji publiczności na rosnący szum reklamowy, ostatnie 
lata przyniosły wzrost zainteresowania marketerów alternatywnymi formami ko-
munikacji marketingowej – takimi jak: lokowanie produktu (product placement)4, 
ambient media, marketing wirusowy, marketing mobilny, marketing partyzancki, 
marketing kontrowersyjny, entertainment marketing i marketing katarktyczny5. 

W centrum zainteresowani autora tego artykułu leżą te instrumenty komuni-
kacji marketingowej, które wykorzystują łączenie komunikatów promocyjnych 
i treści artystycznych, rozrywkowych lub informacyjnych. Do tego typu instru-
mentów należą lokowanie produktu, branded entertainment i reklama natywna.

Istota lokowania produktu

Nowoczesne, niestandardowe instrumenty komunikacji marketingowej stale 
ewoluują – marketerzy, dążąc do wyróżnienia swoich przekazów na tle konkuren-
cji, do wybicia się ponad szum reklamowy, stale testują i wdrażają nowe rozwią-
zania, szukając najskuteczniejszych metod i technik dotarcia do odbiorców. Eks-
perymentując, marketerzy w kreatywny sposób przełamują schematy, łączą różne 
techniki komunikacji, wymyślają nowe. Takie działania, w połączeniu z gwałtow-
nym rozwojem technologii komunikacyjnej, znajdują odzwierciedlenie w trudno-
ściach zdefiniowania nowoczesnych instrumentów komunikacji marketingowej. 

Prześledźmy problemy definicyjne na przykładzie lokowania produktu. Jest 
to niezwykle elastyczny instrument komunikacji marketingowej. Znajduje to wy-
raz w dostępnych w literaturze przedmiotu definicjach tego pojęcia. Mimo że mo-

3 OMD, Polacy mają dość reklam, http://omd.pl/wskaznik-irytacji-reklama-bardzo-wysoki-
ale-na-stabilnym-poziomie [dostęp: 10.10.2013].

4 Termin „lokowanie produktu” został upowszechniony wraz z wejściem w życie nowelizacji 
ustawy o radiofonii i telewizji z 2011 r. Do tego momentu najczęściej w użyciu pozostawał termin 
anglojęzyczny, product placement. W artykule posługuję się obiema formami wymiennie.

5 Por. B. Pilarczyk, Niestandardowe formy komunikacji marketingowej, „Acta Universitatis 
Lodziensis” 2004, Folia Oeconomica 179, s. 381.
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żemy zidentyfikować ich przynajmniej kilkanaście, różnice między nimi mają ra-
czej jednak szczegółowy, a nie podstawowy charakter. 

Wszyscy autorzy zgadzają się co do istoty zjawiska product placement – 
a więc umieszczania produktów lub marek w akcji filmów kinowych, programów 
telewizyjnych bądź w innych mediach. Pojawiają się jednak wyraźne różnice mię-
dzy definicjami – na polach mediów, w których może być stosowany product 
placement, płatnego charakteru, klasyfikacji lokowania produktów w strukturze 
innych instrumentów komunikacji marketingowej, celu wykorzystania czy spo-
sobu ekspozycji marki w nośniku.

Podsumowanie różnic między wybranymi definicjami product placement za-
wiera tab. 1.

Tabela 1. Przegląd definicji productplacement

Autor Nośniki Płatny 
charakter

Klasyfi-
kacja

Określenie 
celu Rodzaj ekspozycji

Balasubramaniama
Film lub pro-
gram telewi-
zyjny

Płatne –

Wpływanie 
na widow-
nię kinową 
(lub telewi-
zyjną)

Wiadomość do-
tycząca produktu 
– planowa i nie-
nachalna – przez 
wprowadzenie 
markowego pro-
duktu w świat fil-
mu (lub programu 
telewizyjnego)

Malarskib

Programy 
TV, seriale 
TV, sztuki 
teatralne itp., 
poza blokami 
reklamowymi, 
jak również 
w prasie

– – –

Ukazywanie 
w sposób pozornie 
nie zamierzony 
znaku towarowego 
lub nazwy określo-
nego produktu

Gupta, Gouldc Filmy

W zamian 
za płat-
ność lub 
za inne 
korzyści 
– np. pro-
mocyjne

– Prezentacja 
marek Prezentacja marek

Przybyłowski, 
Hartley,  
Kerin, Rudeliusd

Film fabularny
Producent 
płaci za 
przywilej

Metoda 
reklamy – Umieszczenie da-

nej marki produktu
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Autor Nośniki Płatny 
charakter

Klasyfi-
kacja

Określenie 
celu Rodzaj ekspozycji

Karrhe
Programy 
mediów maso-
wych

Płatne – –

Włączanie produk-
tów markowych 
lub identyfikato-
rów marek przy 
użyciu środków 
audio i/lub wizu-
alnych

Szumanf Film – – –

Wykorzystanie 
w filmie – speł-
niających funkcję 
realnych rekwizy-
tów – markowych 
produktów, tak aby 
były one rozpozna-
walne

Budzyńskig Film fabularny – Forma 
reklamy – –

Bulakh

Film fabular-
ny bądź inny 
utwór o podob-
nym zasięgu 
oddziaływania 
– np. telewi-
zja, książka, 
fotografia, 
klasyczna re-
klama, sztuka 
teatralna itp.

– – –

Umieszczenie, 
lokowanie pro-
duktu danej marki 
(firmy)

Czarnecki,  
Nabakowskii

Filmy, seriale, 
programy 
telewizyjne, 
teledyski

– Forma 
promocji – Prezentacja pro-

duktów lub marek

Sobocińskaj

Film, przedsta-
wienie teatral-
ne, książka, 
fotografia, 
słuchowisko 
radiowe, gra 
komputero-
wa, program 
rozrywkowy, 
program typu 
reality show

–

Instru-
ment ko-
munikacji 
marketin-
gowej

Promocja 
marki

Umieszczenie 
produktu jako re-
kwizytu w akcji

Tabela 1 (cd.)
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Nowińskak Określone 
przekazy

Za wyna-
grodze-
niem

– Skutek re-
klamowy

Umieszczanie 
ściśle wybranych 
rekwizytów

Czarneckil

Film, sztuka 
teatralna, pro-
gram telewi-
zyjny, inne 
nośniki audio-
wizualne lub 
drukowane

Umiesz-
czenie na 
zasadach 
komercyj-
nych

Sposób 
promocji

Prezentacja 
określone-
go wzoru 
zachowań 
(najczęściej 
konsu-
menckich)

Umieszczenie pro-
duktu lub sytuacji

Russel, Belchł Nośnik  
rozrywkowy

Celowe wkompo-
nowanie marki

La Ferle, Edwardsm

Treści roz-
rywkowe, 
edukacyjne lub 
informacyjne

Zamierzone 
umieszczenie 
marek za pomocą 
środków audio  
i/lub wideo

Van Reijmersdaln Treści redak-
cyjne

Celowe wkompo-
nowanie marek

a S.K. Balasubramaniam, Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Pol-
icy Issues, „Journal of Advertising”1994, vol. 23, issue 4

b S. Malarski, Instrumenty prawne marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1996

c P.B. Gupta, S.J. Gould, Consumers Perception of the Ethics and Acceptability of Product 
Placement in Movies: Product Category and Individual Differences, „Journal of Current Issues and 
Research in Advertising” 1997, vol. 19, issue 1

d K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 1998

e J.A. Karrh, Brand placement: a Review, „Journal of Current Issues and Research in Advertis-
ing” 1998, vol. 20, issue 1

f M. Szuman, Product placement, „Marketing w Praktyce” 1998, nr 2
g W. Budzyński, Reklama, Poltex, Warszawa 1999
h P. Bulak, Product placement, „Marketing iRynek” 2000, nr 4
i A. Czarnecki, T. Nabakowski, Etyczne i prawne aspekty product placement, „Marketing i Ry-

nek” 2002, nr 4
j M. Sobocińska, Product placement – instrument budowania wizerunku marki, „Świat Mar-

ketingu” 2002, kwiecień 
k E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy, Kraków 2002, s. 127, za: E. Urbaniec, Pro-

duct placement – medioznawstwo a marketing kreatywny, Novae Res, Gdynia 2009
l A. Czarnecki, Product placement – Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 

2003
ł C.A. Russell, M. Belch, A managerial investigation into the product placement industry, 

„Journal of Advertising Research” 2005, vol. 45, issue 1
m C. La Ferle, S.M. Edwards, Product placement: how brands appear on television, „Journal 

of Advertising” 2006, vol. 3, No 4 
n E. Van Reijmersdal, P. Neijens, E.G. Smith, A new branch of advertising: reviewing factorst-

hat influence reactions to product placement, „Journal of Advertising Research” 2009, vol. 49
Źródło: opracowanie własne.
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Aby prawidłowo zobrazować problemy definicyjne lokowania produktu, ko-
nieczne jest rozważenie dostępnych rozwiązań pod kątem występujących między 
nimi różnic:

 • Dostępne nośniki – praktyka pokazuje, że zakres wykorzystania product 
placement dawno już przekroczył granice pierwotnego zastosowania – a więc 
jedynie w filmach i programach telewizyjnych. Marki znajdują obecnie swoje 
miejsce w grach komputerowych6, również społecznych7, sztukach teatralnych8, 
książkach9, komiksach10, tekstach piosenek11 i teledyskach12, blogach interneto-
wych13, a nawet w atrakcjach turystycznych14. Również w tradycyjnych nośni-
kach product placement zajmuje wcześniej niespotykane nisze – np. pojawiając 
się w kreskówkach dla dzieci15 czy programach informacyjnych16. Nowoczesna 
definicja lokowania produktu powinna więc mieć charakter otwarty – akcepto-
wać szerokie spektrum możliwych nośników. Powinna być więc bliższa definicji 

6 M. Tokarska-Nyga, Gra w placementy, „Magazyn Komunikacji Marketingowej Brief” 2002, 
nr 8; W. Wowra, Rynek reklamy w grach, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 3; M. Belion (oprac.), 
Reklamy w grach – trafiona inwestycja?, „MediaRun”, 02.07.2007, http://wiadomosci.mediarun.
pl/news/22013 [dostęp: 10.07.2007]; M. Belion (oprac.), Nissan: gra sposobem na promocję, „Me-
diaRun”, 13.08.2007, http://wiadomosci.mediarun.pl/news/22742 [dostęp: 20.08.2007], M. Belion 
(oprac.), Reklama w grach zwiększa rozpoznawalność marki, „MediaRun”, 10.08.2007, http://wia-
domosci.mediarun.pl/news/22728 [dostęp: 11.08.2007].

7 H. Chen, A. Deterding, College-aged young consumers’ interpretations of product place-
ment in social games, „Young Consumers” 2013, vol. 14, No 1. 

8 S. Elliott, On Broadway, ads now get to play cameo roles, „The New York Times”, 22.04.2005. 
9 M. Nelson, L. McLeod, Adolescent Brand Consciousness and Product Placements: Aware-

ness, Liking and Perceived Effects on Self and Others, „International Journal of Consumer Studies” 
2005, vol. 29, issue 6, s. 204.

10 B. Steinberg, Look – Up In the Sky! Product Placement!, „The Wall Street Journal”, 
18.04.2006. 

11 S. Mohammed-Baksh, C. Callison, Hey Ya… Shake it Like a Polaroid Picture: Product 
Mention in Popular Music Genres, American Academy of Advertising Conference Proceedings, 
[b.w.m.] 2007. 

12 MatD, (Subliminal) ads in video clips: Product placement in videoclips, „iMatd”, 
14.07.2007, http://matdonline.free.fr/Product_placement_in_videoclips_subliminal_ads.html 
[dostęp: 20.07.2007]; L-vis, Product placement w Hip-Hopie, „Hip-Hop.pl”, 24.02.2003, www.hip-
hop.pl/teksty/projector.php?id=1046112544 [dostęp: 20.07.2007].

13 Przykłady – patrz: M. Belion (oprac.), Lonelygirl15 będzie reklamować kosmetyki, „Me-
diaRun”, 25.06.2007, http://wiadomosci.mediarun.pl/news/21933 [dostęp: 25.06.2007]; M. Belion 
(oprac.), Kup sobie komentarz na blogu, „MediaRun”, 13.07.2007, http://wiadomosci.mediarun.pl/
news/22245 [dostęp: 13.07.2007].

14 A. Weaver, Product Placement and Tourism-Oriented Environments: An Exploratory Intro-
duction, „International Journal of Tourism Research” 2007, vol. 9, issue 4.

15 T. Grynkiewicz, V. Makarenko, Kreskówki pełne reklam, „Gazeta Wyborcza”, 19.06.2005.
16 L. Irwin, Product placement on CNN?, Hollywood.com 07.09.2001, http://hollywood.com/

news/Product_placement_on_CNN/1091507 [dostęp: 11.06.2007].
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Czarneckiego czy Sobocińskiej niż spojrzenia węższego, reprezentowanego przez 
np. definicje Przybyłowskiego, Budzyńskiego czy Balasubramaniana17. Jednocze-
śnie instrument ten będzie podlegać dalszemu szybkiemu rozwojowi, stąd otwarte 
ujęcia Karrha lub Bulaka wydają się bardziej odpowiednie. Kwestią dyskusyjną 
pozostaje natomiast użyte przez Karrha określenie nośników product placement 
jako programów mediów masowych lub zastosowane przez Bulaka otwarcie defi-
nicji na media o podobnym zasięgu oddziaływania co filmy kinowe czy programy 
telewizyjne – rodzą się bowiem wątpliwości, czy sztuka teatralna lub blog inter-
netowy spełniają powyższe kryteria.

 • Określenie płatnego charakteru product placement – dostępne źródła suge-
rują, że większość transakcji product placement to transakcje barterowe18. Część 
z nich nie ma jednak nawet charakteru bezpośredniej wymiany wartości, a jedy-
nie umowy obejmującej zobowiązanie producenta markowego produktu zamiesz-
czonego w filmie do zakupu określonej ilości reklamowego czasu antenowego 
w stacji telewizyjnej lub przeprowadzenia wiązanej19 akcji promocyjnej produktu 
występującego w filmie20. Powołanie się w definicji na płatny charakter transak-
cji zawęża pole jej zastosowania. Znacznie pojemniejsze znaczeniowo i dobrze 
oddające rzeczywisty stan rzeczy jest odwołanie się w definicji do komercyjnego 
charakteru transakcji.

 • Klasyfikacja product placement jako medium promocji/komunikacji/re-
klamy – przyporządkowanie tego instrumentu do jednej z grup narzędzi często 
budzi wątpliwości i dyskusje praktyków i teoretyków marketingu. Traktowanie 
product placement jako jednej z odmian reklamy nie wydaje się właściwe. Zwra-
cają uwagę różnice między tymi dwoma kategoriami, które nie pozwalają na taką 
klasyfikację. Przykładem mogą być przedstawione powyżej wątpliwości dotyczą-
ce płatnego charakteru lokowania produktu czy znacznie mniejsza niż w przypad-
ku reklamy kontrola marketerów nad ostateczną formą przekazów promocyjnych. 
W obecnych warunkach firmy powinny patrzeć na swoją działalność promocyjną 

17 Zawężenie definicji powyższych autorów związane jest zresztą z czasem ich powstania – 
większość węższych ujęć product placement powstała na przełomie XX i XXI w., kiedy skala jego 
zastosowania nie była jeszcze tak oczywista.

18 Szacuje się, że transakcje, w których następuje bezpośrednia płatność na rynku amerykań-
skim stanowią mniejszość – ich udział jednak rośnie – w 1999 r. szacowano ich udział na 10% 
wszystkich wymian, w badaniach z 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 46%, więcej patrz: L.A. Wenner, 
On the Ethics of Product Placement in Media Entertainment, [w:] Handbook of Product Placement 
in the Mass Media: New Strategies in Marketing Theory, Practice, Trends, and Ethics, ed. M.L. Ga-
lician,The Haworth Press Inc., New York 2004, s. 103 oraz S. Kehaulani Goo, Apple gets a big slice 
of product-placement pie, „Washington Post”, 15.04.2006.

19 Zwykle wykorzystującej motywy związane z samym filmem.
20 Por. L.A. Wenner, op. cit., s. 110. 
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w szerszym kontekście, klasyfikując product placement jako część zintegrowanej 
komunikacji marketingowej. 

 • Określenie celu product placement – ze względu na fakt, iż lokowanie 
produktu może realizować szerokie spektrum zadań, szczegółowe ich określenie 
nie powinno znajdować miejsca w definicji lub powinno mieć charakter ogólny. 
Powołanie się na miejsce product placement w zintegrowanej komunikacji mar-
ketingowej wystarczająco akcentuje ogólny cel zastosowania tego narzędzia.

 • Rodzaj ekspozycji – traktowanie product placement jedynie jako obecno-
ści produktu w charakterze rekwizytu w scenie wydaje nam się zawężonym uję-
ciem. Product placement może obejmować również ekspozycję samego logo mar-
ki, odwołanie do niej w dialogu lub głębszą integrację z akcją utworu – produkt 
zatem nie zawsze występuje jedynie jako rekwizyt. Znacznie bliższe rzeczywisto-
ści jest więc przedstawienie product placement w szerszym ujęciu – uwzględnia-
jącym również m.in. przedstawione wyżej przykładowe sytuacje.

Do zamknięcia dyskusji definicyjnej dotyczącej lokowania produktu niezbędne 
jest jeszcze odwołanie do jednej definicji, nie przywołanej wcześniej – prawnej.

W Polsce do roku 2011 pojęcie lokowanie produktu (product placement) nie 
było uregulowane na gruncie prawa. Jedyną kategorią prawną, która regulowała 
podobne działania była zbliżona, ale nie tożsama z product placement „krypto-
reklama” – i to też jedynie na gruncie rynku telewizyjnego. Dopiero nowelizacja 
ustawy o radiofonii i telewizji (DzU, 2011, nr 85, poz. 459) wprowadza pojęcie 
lokowanie produktu. Uzupełnienie tych regulacji jest podyktowane harmonizacją 
prawa polskiego i unijnego – zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2010/13/UE 
„Telewizja bez granic”. 

Zgodnie z bieżącymi regulacjami, lokowanie produktu to „przekaz handlowy 
polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku 
towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za 
opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnie-
nia towaru lub usługi”21.

Definicja ta wyraźnie wskazuje na płatny charakter ekspozycji, dodając jed-
nak do listy możliwości transakcyjnych barter – bardzo często wykorzystywaną 
w telewizji formę rozliczenia. Nie klasyfikuje działań z obszaru lokowania pro-
duktu do żadnej grupy instrumentów komunikacji marketingowej i nie określa jej 
celu – poza ogólnym określeniem natury lokowania jako „przekaz handlowy”. 
Jest przykładem definicji otwarcie traktującej rodzaj ekspozycji. Z punktu wi-
dzenia praktyki branży bardzo istotne jest również to, że odnosi się jedynie do 

21 „Dziennik Ustaw” z 2011 r., nr 85, poz. 459.
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produkcji radiowych i telewizyjnych; rynek filmów kinowych i innych nośników 
nadal pozostaje nieuregulowany.

Podsumowując, product placement wymaga zastosowania możliwie szerokiej 
definicji. Powinna ona odzwierciedlać różne sposoby aplikacji tego instrumentu 
w realnych sytuacjach i być na tyle otwarta, by odpowiadała prawdopodobnym 
przyszłym zastosowaniom. Bliskie tym kryteriom może być więc następujące 
brzmienie definicji product placement:

Product placement to instrument zintegrowanej komunikacji marketingowej, 
polegający na eksponowaniu produktów markowych lub identyfikatorów marek 
przy użyciu środków audio i/lub wizualnych na zasadach komercyjnych w treści 
utworów rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych bądź informacyjnych, pre-
zentowanych w ogólnie dostępnych mediach.

Problemy definicyjne lokowania produktu pogłębiają się w związku ze wzro-
stem popularności w ostatnich latach innych form integracji treści komercyjnych 
z natywnymi, które wykorzystują podobną zasadę ekspozycji marek.

Product placement a branded entertainment

W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie marketerów co-
raz silniejszą integracją swoich produktów i marek z akcją filmów, seriali telewi-
zyjnych i innych nośników product placement. Takie dążenia reklamodawców nie 
są zaskakujące i wraz z coraz większą otwartością producentów filmowych i te-
lewizyjnych owocują częstym wykorzystaniem wyższych poziomów integracji. 

Jednocześnie niektórzy właściciele marek zaczynają traktować product pla-
cement niemal na równi z innymi instrumentami promocji, co znajduje odzwier-
ciedlenie również w terminologii związanej z tym instrumentem komunikacji. 
Dla podkreślenia różnicy między zwykłym, standardowym product placement 
a strategiczną integracją marek z produktami rozrywkowymi używa się terminu 
branded entertainment. Branded entertainment, który do tej pory nie został uda-
nie przetłumaczony na język polski22, jest definiowany jako „integracja komuni-
katów reklamowych w produkcji rozrywkowej, poprzez wkomponowywanie ma-
rek w akcję filmu, programu telewizyjnego czy innego medium rozrywkowego; 
taka integracja wiąże się ze wspólnym tworzeniem treści i głęboką współpracą  

22 Czasem używa się określenia ʽmarkowana rozrywka’, nie znalazło ono jednak szerszej ak-
ceptacji ekspertów.
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między przemysłem rozrywkowym, mediami i właścicielami marek”23. Przyto-
czona definicja wyraźnie akcentuje bliską współpracę między trzema stronami 
działań tego typu, rozumianą nie tylko jako współpracę biznesową, lecz przede 
wszystkim jako współpracę na poziomie kreacji produktu rozrywkowego. Pod-
kreśla tym samym aktywną rolę właścicieli marki, np. w generowaniu pomysłów 
na produkty rozrywkowe. 

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że coraz częściej występuje na rynku 
odwrócenie trendu, o którym pisaliśmy przy okazji historii nośników product pla-
cement – powoli wracamy do punktu wyjścia, w którym twórcą programu staje 
się właściciel marki wraz ze swoją agencją reklamową. W ostatnich latach nasila 
się współprodukowanie filmów lub programów telewizyjnych przez właścicieli 
marek. Szczególnym przypadkiem jest tu firma Hallmark, która od ponad 50 lat 
produkuje własne filmy familijne w serii „Hallmark Hall of Fame”. Inni produ-
cenci również korzystają z tej ścieżki dotarcia do klientów – np. jeden z pionie-
rów wykorzystania produkcji telewizyjnych do celów promocji marki – Procter 
& Gamble (m.in. od produkcji tej firmy ukuto w latach pięćdziesiątych XX wieku 
termin „opery mydlane”), również i dzisiaj prowadzi tego typu działalność. Po 
nawiązaniu partnerstwa z wytwórnią Paramount Pictures, Procter & Gamble pro-
dukuje m.in. serial Dawson Creek czy Star Trek: Deep Space Nine24.

Warte odnotowania w tym miejscu jest powstanie form integracji, które do 
tej pory wymykały się standardowym klasyfikacjom. Jak bowiem można nazwać 
produkowanie w 2001 r. na zlecenie firmy BMW i dystrybuowanie w Internecie 
serii filmów krótkometrażowych pod nazwą The Hire? Produkcje te, tworzone 
przy współudziale prawdziwych gwiazd świata filmu25, zyskały znaczne zaintere-
sowanie internautów wyrażone oszałamiającą liczbą 75 milionów pobrań filmów 
ze strony producenta26 (zwiększone później dystrybucją filmów w telewizjach ka-
blowych i dzięki wydaniom DVD) i szybko znalazły naśladowców – takich jak 
Mazda27, Jaguar28 czy Pirelli29. Po zakończeniu projektu BMW rozszerzył swoją 

23 S. Hudson, D. Hudson, Branded entertainment: a new advertising technique or product pla-
cement in disguise?, „Journal of Marketing Management” 2006, vol. 22, issue 5/6. 

24 J. Neff, Sponsors behind camera, „Advertising Age” 2001, vol. 72, issue 4. 
25 Główna rola odtwarzana była przez Cliva Owena, w epizodach wystąpili m.in. Mickey 

Rourke, Madonna, Clive Owen, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård, Gary Oldman czy James 
Brown, reżyserii epizodów podjęli się m.in. John Frankenheimer, Ang Lee, Guy Ritchie, John Woo 
i Tony Scott.

26 L.Guyer, Comics help BMW get more mileage from Internet films, „Automotive News  
Europe” 2005, vol. 10, issue 11.

27 J. Halliday, Mazda goes viral to tout new models, „Advertising Age” 2003, vol. 74, issue 45.
28 J. Meiners, M-B, Jaguar join web-movie marketing trend, „Automotive News Europe” 

2004, vol. 9, issue 21. 
29 L. Wentz, Pirelli launches mini-film online, „Advertising Age” 2006, vol. 77, issue 6. 
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koncepcję tworzenia własnych dzieł rozrywkowych na komiksy30 i książki czy-
tane przez lektorów31. Trudno te działania uznać za standardowe product place-
ment czy nawet brandintegration – przecież marka BMW nie umieszcza swoich 
produktów w dziełach innych autorów, tylko sama (poprzez swoją agencję re-
klamową) jest autorem tych dzieł. Trudno też taką formę uznać za standardową 
reklamę32. Na potrzeby opisu sukcesu filmów BMW ukuto termin advertainment 
– jako połączenie dwóch angielskich słów, advertising (reklama) i entertainment 
(rozrywka), który dobrze oddaje charakter tego typu dzieł33. 

Za pewną formę advertainment należy też uznać wszelkiego rodzaju gry 
komputerowe budowane wokół marki – przyjmujące formę albo prostych, darmo-
wych gier dostępnych na stronach marki, które są w stanie zaangażować swoich 
odbiorców na 10–15 minut, albo rozbudowanych produkcji dostępnych w standar-
dowej dystrybucji – np. Lego Star Wars. 

Termin branded entertainment obejmuje więc szeroki zestaw działań, które 
zakładają łączenie reklamy z dowolnymi formami rozrywki. Rdzeniem działań 
firm w tym zakresie jest mocno zintegrowany z akcją produktów rozrywkowych 
product placement, rośnie jednak rola dedykowanych produktów rozrywko-
wych wspierających markę – takich jak przedstawione wyżej advertainment czy  
advergames. Skala tych działań na rynku amerykańskim powoduje, że są one co-
raz poważniej traktowane przez marketerów, specjaliści sugerują wręcz koniecz-
ność traktowania branded entertainment jako rdzennego elementu strategii działań 
marketingowych firmy – na równi z pozostałymi instrumentami marketing-mix34. 

W Polsce przykłady tego typu działań pojawiają się na razie w śladowych 
ilościach, mamy jednak i na tym polu pierwsze ambitne projekty. Dużym suk-
cesem okazał się emitowany w TVN program „Pascal – po prostu gotuj”, w któ-
rym kucharz Pascal Brodnicki uczy przygotowywania potraw, korzystając przy tej  

30 L. Guyer, op. cit.
31 K. Jackson, BMW Benefits from Internet Audio Books, „Automotive News” 2006, vol. 81, 

issue 6225.
32 Choćby ze względu na strukturę kosztów – w standardowej reklamie niemal cały budżet 

reklamowy jest wydawany na zakup czasu i powierzchni reklamowej, udział w wydatkach na kam-
panię kosztów produkcji materiału reklamowego jest stosunkowo niewielki. W przypadku filmów 
BMW te proporcje ulegają całkowitej zmianie – koszt pięciu filmów wyprodukowanych w pierw-
szej z dwóch serii szacuje się na około 15 milionów dolarów, w zasadzie bez dodatkowych kosztów 
zakupu mediów (aczkolwiek projekt wymagał poniesienia kosztów infrastruktury informatycznej 
potrzebnej do zapewnienia dostępności filmów dla internautów, jednak stanowi on ułamek kosztów 
produkcji samych filmów). Więcej patrz: A. Vagnoni, J. Halliday, C. Taylor, Behind the wheel, „Ad-
vertising Age” 2001, vol. 72, issue 30.

33 M. Nguen, Nothing new, but that’s advertainment, „B & T Weekly” 2007, vol. 57, issue 2639.
34 R. Parek, The matter men on what matters in branded content, „Advertising Age” 2007,  

vol. 78, issue 43.
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okazji z produktów marki Knorr. Z pozoru – klasyczny product placement – jed-
nak historia powstania programu sugeruje, że bliżej mu do modelu advertainment. 
Idea całego programu powstała w firmie Unilever – właścicielu marki Knorr – 
i właśnie ta firma jest motorem całego przedsięwzięcia i dysponuje prawami do 
wykorzystania wizerunku Pascala Brodnickiego35.

Lokowanie produktów a reklama natywna

W ostatnich latach, wraz z rozwojem nowoczesnych metod promocji firm 
w świecie Internetu, marketerzy zostali postawieni wobec podobnych problemów, 
jak w przypadku tradycyjnej reklamy. Przesyt odbiorców komercyjnymi komuni-
katami spowodował nie tylko rosnącą irytację reklamami typu display czy z za-
kresu marketingowego wykorzystania poczty elektronicznej, ale również instalo-
wanie przez odbiorców specjalnego oprogramowania, którego celem jest ukrycie 
przed użytkownikiem większości komunikatów reklamowych36.

Odpowiedzią na to zagrożenie jest tzw. reklama natywna37. To nowe podej-
ście zakłada płatne kreowanie treści promocyjnych ściśle dopasowane do formatu 
treści obowiązującego w danym serwisie lub usłudze internetowej. Zgodnie z tą 
filozofią, w systemie Twitter reklama natywna przyjmuje formy sponsorowanych 
kont i publikowanych wiadomości, w systemie Facebook – sponsorowanych wpi-
sów, a na stronach mediów – np. na blogach czy na stronach periodyków – for-
mę tekstowych, graficznych lub filmowych wpisów, które wiernie symulują treści  
redakcyjne38.

Należy jednak zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku lokowania produk-
tu, definicja reklamy natywnej nie jest łatwa do ustalenia. Część autorów uważa 
reklamę natywną za zaadaptowany do świata Internetu format artykułu sponso-
rowanego39. 

Dodatkowym problemem definicyjnym jest określenie zakresu stosowania 
reklamy natywnej. Większość autorów traktuje tę reklamę jako instrument promo-

35 P. Stasiak, Gwiazdy od kuchni, „Polityka” 2006, nr 15..
36 Np. wtyczki do przeglądarek internetowych AdBlock
37 Oprócz podstawowej formy – native advertising, w języku angielskim spotyka się również 

określenia: customcontent, sponsoredcontent, brandedcontent, content marketing lub collaborative-
content. Por. J. Rey, Native advertising: media savior or just the new custom campaign?, „Adverti-
sing Age” 2012, issue 83, No 39. 

38 Ibidem.
39 Por. D. Lovell, Native content growth means brands have big opportunities, „Marketing 

Week” (online edition), 20.03.2013; Interactions, Raport: Reklama natywna w Polsce, 7/2013, s. 3, 
http://www.interactions-europe.com/#!mediahotspot/cfvg [dostęp: 15.10.2013].
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cji stosowany jedynie w Internecie. Pojawiają się jednak i głosy, które rozszerzają 
zakres stosowania tego pojęcia również na inne pola, w szczególności tradycyj-
nym mediów. Gdy rozszerzymy zakres eksploatacji terminu, można nawet uznać, 
że lokowanie produktu jest jednym z instrumentów reklamy natywnej – wyko-
rzystuje bowiem dokładnie tę samą metodę działania40. Jeśli przyjrzeć się bliżej 
przytoczonym fragmentom nowoczesnych definicji lokowania produktu Russela 
i Belcha, La Ferle’go, Edwardsa czy Van Reijmersdala, można również obronić 
tezę odwrotną – w której to reklama natywna jest jedną z odmian product place-
ment – jest bowiem związana z integracją przekazu o charakterze komercyjnym 
w określonej grupie nośników.

Podobieństwo jest także zauważalne dzięki podobnym problemom związa-
nym ze stosowaniem reklamy natywnej – szerokim echem na rynku USA odbiła 
się publikacja artykułu sponsorowanego na stronach „The Atlantic” wspierające-
go scjentologię41, w Polsce z podobną reakcją spotykają się na przykład elementy 
reklamy natywnej stosowane w serwisie Natemat.pl42. Główne obszary krytyki to 
ukryty charakter komercyjny publikacji (zaleca się, aby sponsorowany charakter 
materiału był jednoznaczny) i nieumiejętna integracja treści. Krytyka jest więc 
podobna w naturze do prowadzonej od lat dyskusji na temat czystości komercyj-
nej publikowanych w prasie treści. Należy zwrócić uwagę, że tego typu dyskusje 
wobec tak nowego instrumentu komunikacji marketingowej (wzrost zaintereso-
wania tym terminem można wyraźnie umiejscowić, jest to przełom 2012 i 2013 
roku) w najbliższych latach prawdopodobnie mocniej przybiorą na sile – wobec 
pogłębiających się trendów coraz większej obecności nachalnych komercyjnych 
przekazów w otaczającym konsumentów świecie i pojawiających się coraz wy-
raźniejszych opinii krytycznych na temat komercjalizacji treści.

Podsumowując, w ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowa-
nie marketerów wszelkimi instrumentami niestandardowej komunikacji marke-
tingowej – w tym tych, które pozwalają ominąć filtry percepcyjne klientów inte-
grując przekaz komercyjny z rozrywkowym, informacyjnym czy edukacyjnym. 
W grupie pojęć wykorzystujących ten mechanizm, w ostatnich latach szczególną  

40 Por. V. Makarenko, Reklama natywna, czyli groźne dżinsy redaktora Machały, Wyborcza.
biz, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14569580,Reklama_natywna__czyli_grozne_dzinsy_re-
daktora_Machaly.html [dostęp: 15.10.2013] lub J. Kotarbiński, Wańka Wstańka, Subiektywny blog 
o sztuce marketingu, http://kotarbinski.wordpress.com/tag/reklama-natywna/ [dostęp: 14.10.2013].

41 D.L. Vorkin, Inside Forbes: Before It Was Called Native Advertising, a Team in a ʽBox’ Had 
an Idea’, Forbes.Com, s. 24, Business Source Complete, EBSCOhost, viewed 21 October 2013.

42 V. Makarenko, Co zrobił Tomasz Lis z powerade’em. To nie była reklama?, Wyborcza.biz, 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14819657,Co_zrobil_Tomasz_Lis_z_powerade_em__To_
nie_byla_reklama_.html [dostęp: 22.10.2013]; V. Makarenko, Reklama natywna…
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popularność osiągnęły trzy, najczęściej spotykane, pojęcia – lokowanie produktu, 
branded entertainment i reklama natywna. Tabela 2 zawiera podsumowanie róż-
nic i podobieńst między nimi.

Tabela 2. Porównanie lokowania produktu, brandedentertainment i reklamy natywnej

Pola porów-
nań

Lokowanie produktu Brandedenter-
tainment Reklama natywna

TV Inne media Wąskie ujęcie 
(Internet)

Szerokie 
ujęcie

Media TV

Film, gry 
komputerowe, 
literatura itp., 

sztuki  
teatralne, inne

Wszystkie

Sieci społecz-
nościowe, 

blogi, strony 
newsowe

Wszystkie 
nośniki

Charakter 
przekazu

Integracja w treść nośnika (np. 
filmu, serialu)

Nośnik może być stworzony na potrzeby  
ekspozycji

Regulacje 
prawne Tak

Częściowo, 
w zależności 
od mediów – 

np. prasa

Nie (poza TV) Nie

Częściowo, 
w zależności 
od mediów – 
np. TV, prawo 

prasowe
Wskazanie 

komercyjnego 
charakteru 
przekazu

Obowiązkowe Niekonieczne Niekonieczne Zalecane Niekonieczne

Źródło: opracowanie własne.

Niezależnie jednak od różnic definicyjnych między ekspertami, należy zgo-
dzić się, że nowoczesne formy komunikacji marketingowej – w tym te bazujące 
na integracji treści komercyjnych i natywnych – na stałe zagościły w środowisku 
biznesu. Trzeba też spodziewać się w najbliższych latach pogłębionej dyskusji na 
temat relacji między treściami komercyjnymi i natywnymi.
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Janusz Zrobek

Marketing terytorialny a rozwój terenów wiejskich

Wstęp

Tereny wiejskie w większości są zaliczane do obszarów słabo rozwiniętych, 
o niskim potencjale rozwojowym. Przełamanie marginalizacji gospodarczej tych 
terenów wymaga jednak wysokiego tempa rozwoju, opartego na aktywności 
i przedsiębiorczości ich władz i mieszkańców. Wskazane są zatem nowoczesne 
formy aktywności, pozwalające na lepsze wykorzystanie ich potencjału, stymulu-
jące rozwój gospodarczy. Poszukiwanie i wdrażanie środków służących rozwojo-
wi przestrzeni wiejskiej staje się kluczowym elementem poprawienia ich poten-
cjału społeczno-ekonomicznego. Oddziaływanie na rozwój wsi wymaga wsparcia 
środkami intensyfikującymi możliwości pełniejszego osiągania korzyści płyną-
cych z zachodzących procesów.

Podbudową tego typu aktywności może być wykorzystanie działań marke-
tingowych. Stanowią one skuteczny sposób zarządzania, stymulujący sprawne 
funkcjonowanie danej jednostki terytorialnej, umożliwiający pozyskanie i utrzy-
manie potrzebnych środków. Przyjęcie przez samorządy wiejskie orientacji mar-
ketingowej pozwala na przyspieszenie rozwoju i zwiększenie adaptacyjności do 
wymagań współczesnej gospodarki. Używanie zasad marketingu w zarządzaniu 
przestrzenią wiejską poprawia jej konkurencyjność i możliwości rozszerzenia 
kontaktów gospodarczych poszczególnych jednostek terytorialnych. Ich zastoso-
wanie przyczynia się do zwiększenia możliwości rozwoju i wykorzystania inno-
wacyjności dla postępu cywilizacyjnego na wsi. 

Marketing stał się podstawowym instrumentem dopasowania działań pod-
miotów gospodarczych do zachodzących procesów wzrostu i zmian struktural-
nych, a więc sposobem na efektywną realizację zamierzeń. Jego zastosowanie 
zwiększa ekonomiczną skuteczność działania na współczesnym rynku, gdyż 
wpływa pobudzająco na innowacyjne rozwiązania i wzmacnia konkurencyjną po-
zycję podmiotów gospodarczych. Stymulując możliwości postępu skłania do po-
szukiwania prekursorskich rozwiązań, kreowania nowych produktów i obszarów 
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działalności. Stąd przydatność technik marketingu terytorialnego dla pobudzania 
aktywności ekonomicznej polskiej wsi oraz wspierania skuteczności podejmowa-
nych dla jej rozwoju przedsięwzięć.

W opracowaniu podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania marke-
tingu terytorialnego we wspieraniu rozwoju terenów wiejskich. Wskazania po-
tencjału, jaki kryje jego stosowanie dla stymulowania i upowszechniania postę-
pu gospodarczego na wsi i ukazania potrzeby wypracowania dróg postępowania 
umożliwiających wykreowanie podejścia marketingowego jako immanentnej 
i efektywnej cechy rozwoju.

Orientację marketingową można zaliczyć do głównych czynników rozwoju 
gospodarczego na wsi, tym bardziej że sprzyja zarówno umiejętnościom tworze-
nia nowych, nieznanych wcześniej rozwiązań, jak i ich komercjalizacji. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o długookresowy trend działalności, poparty praktycznym 
wykorzystaniem wykreowanych idei. 

Marketing staje się dla funkcjonujących na wsi podmiotów podstawowym 
środkiem dopasowania ich działań do zachodzących procesów wzrostu i zmian 
strukturalnych, a więc sposobem efektywnej realizacji zamierzeń. Jego zastoso-
wanie zwiększa ekonomiczną skuteczność działania na rynku poprzez stymulu-
jący wpływ na możliwości akceptacji proponowanej oferty i stanowi kluczowy 
element rozwoju i wsparcia pozycji konkurencyjnej regionów wiejskich.

Warunki rozwoju gospodarczego na wsi

Obszary wiejskie wyróżniają się odmiennością sytuacji ekonomicznej i spo-
łecznej ich mieszkańców. Przestrzeń wiejska należy do obszarów o ograniczonym 
rozwoju gospodarczym wielu rejonów i znaczącym zapóźnieniu strukturalnym, 
zwłaszcza w regionach o najmniej korzystnym położeniu. Gospodarcze i społecz-
ne zacofanie prowadzące do zaniedbania obszarów wiejskich oraz towarzyszące 
temu procesy migracyjne i związane z nimi dylematy potęgują problemy tych 
regionów i osłabiają ich pozycję. Ujawnia się przy tym wiele zjawisk społeczno-
-ekonomicznych hamujących bądź osłabiających możliwości rozwoju. Przejawy 
tych zjawisk są tym bardziej niepokojące, że zagospodarowanie przestrzeni sil-
nie rzutuje na rozwój społeczno-gospodarczy, a jego znaczenie potęguje się wraz 
z postępującym zróżnicowaniem przestrzennym środowiska wiejskiego, przyno-
szącym wzrost złożoności i intensywności istniejących struktur przestrzennych. 

Wiele terenów wiejskich znajduje się na peryferiach ekonomicznych, a ich 
systemy społeczne i funkcjonalne charakteryzuje niski poziom rozwoju. Ta sytu-
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acja powoduje, iż są stosunkowo naturalnym środowiskiem, o niezabudowanych 
gruntach rolnych i leśnych. Rzutuje to na priorytety społeczno-gospodarcze, do 
których w pierwszym rzędzie zalicza się utrzymanie walorów środowiska natural-
nego. Obszary wiejskie pełnią jednak różnorodne funkcje gospodarcze. Rolnictwo 
dominuje wprawdzie nadal jako przestrzenna forma użytkowania powierzchni, 
aczkolwiek traci swoje znaczenie gospodarcze. Znaczenia nabierają pozarolnicze 
zawody i miejsca zatrudnienia, szczególnie te niekolidujące z zadaniem zachowa-
nia zasobów o charakterze ekologicznym. Ich rozwój na wsi postępuje jednak sto-
sunkowo wolno. W efekcie konkurencyjność obszarów wiejskich jest osłabiona 
relatywnie niskimi zasobami gospodarczymi zarówno w odniesieniu do potencja-
łu pracy, kapitału, jak i infrastruktury. Ponadto silniejsze ekonomiczne miasta po-
zyskują z tych terenów zasoby ekonomiczne stymulując swój wzrost ich kosztem. 
Szczególnie trudna jest sytuacja na obszarach słabo zaludnionych, o brakach in-
frastrukturalnych i niekorzystnej strukturze gospodarczej. Następujące przemiany 
przynoszą na obszarach i tak już słabo rozwiniętych dalsze osłabienie potencjału 
społeczno-ekonomicznego, bezrobocie, a także pogorszenie struktury demogra-
ficznej. Brakuje miejsc pracy, kurczy się rynek, ograniczana jest dostępność do 
szeregu usług. Kształtuje to negatywnie klimat społeczny i gospodarczy, rzutując 
ujemnie zarówno na inwestycje, jak i na konsumpcję1.

Słabo rozwinięte lokalne gospodarki mają zatem problem nie tylko z nega-
tywnymi skutkami oddziaływania na siebie sfery gospodarczej i społecznej, ale 
i z pogłębianiem się nierówności przestrzennych. Obszary wysoko rozwinięte ofe-
rują więcej korzyści lokalizacji, są więc skuteczniejsze w utrzymywaniu i przy-
ciąganiu inwestycji, pracowników, mieszkańców itp. Niewątpliwie nie rzutuje to 
pozytywnie na wiejskie gospodarki lokalne znajdujące się w innej fazie rozwoju. 
W efekcie pojawia się ryzyko powiększania się przepaści rozwojowych między 
peryferiami a centrami gospodarki. Pobudzanie rozwoju peryferii gospodarczych 
jest wobec tego bardzo istotne dla spójności społeczno-gospodarczej. 

Obszary wiejskie, zajmujące ponad 93% powierzchni kraju i zamieszkane 
przez ok. 40% ludności, nie mogą pozostawać marginalizowane. Niezbędna jest 
poprawa ich sytuacji, nadrobienie, choć częściowe, opóźnień w rozwoju. Niewąt-
pliwie ogólny postęp cywilizacyjny, jaki następuje w kraju, niesie również pewną 
poprawę dla obszarów wiejskich, a zwłaszcza dla niektórych z nich. Wyraźny 
postęp nie dotyczy jednak zbyt wielu terenów. W odniesieniu do znacznej części 
tych obszarów nadal postępuje marginalizacja, rosną dysproporcje w stosunku 
do szybciej rozwijających się okolic. Przyczyn upatruje się w dużym wzroście 

1 J. Berbeka, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 39–41.
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produktywności i obniżaniu zatrudnia w tradycyjnych działach wytwarzania. Pro-
wadzi to do polaryzacji niekorzystnej zarówno dla tych obszarów, jak i dla całej 
gospodarki. Coraz bardziej palącą kwestią staje się więc dostosowanie wsi do 
zachodzących zmian strukturalnych o podłożu ekonomiczny i technologicznym.

„Głównym problemem staje się zapoczątkowanie procesów umożliwiają-
cych rozwój, przełamanie peryferyjności i problemów gospodarczych związanych 
z dotychczasowymi strukturami i procesami gospodarczymi”2. Potencjał tkwiący 
w rozwoju (nawet polegającym na silnym unowocześnieniu) tradycyjnych wiej-
skich funkcji gospodarczych nie tworzy wystarczających podstaw do pełnego 
uczestnictwa i korzystania przez tereny wiejskie z przemian dokonujących się we 
współczesnym świecie. 

Możliwości rozwoju gospodarczego na wsi zależą od wielu czynników. U jego 
podłoża leży transformacja gospodarki kraju, przejście do realizacji gospodarki 
rynkowej. O ekonomicznym sukcesie bądź niepowodzeniu decyduje wyprofilo-
wanie struktury gospodarczej wsi. We współczesnych uwarunkowaniach nacisk 
kładzie się przede wszystkim na odnowienie tej struktury. Odnowienie to może 
nastąpić na skutek oddziaływania zarówno sił wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Przez wiele lat przestrzeń wiejska odgrywała w gospodarce monofunkcyjną 
rolę. Egzystencja wsi i jej mieszkańców opierała się na rolnictwie (przy ciąg- 
le rosnącym zapotrzebowaniu na żywność), a pozostałe źródła dochodów miały 
przeważnie charakter uzupełniający. Rozwijała się wprawdzie dwuzawodowość, 
oparta była jednak na wahadłowej migracji do miast.

Przejście do gospodarki o orientacji rynkowej, po latach niedoborów i re-
gulacji cenami umownymi, w szybkim tempie doprowadziło do zrównoważenia 
rynku żywnościowego, a następnie powstania znacznych nadwyżek podażowych. 
Jednocześnie drastycznie zmniejszyły się możliwości podjęcia pracy w miastach. 
Stało się tak w, zaostrzającej się w warunkach konkurencyjnych, sytuacji rosną-
cych zagrożeń dla wsi stojącej przed wyzwaniami związanymi z przystąpieniem 
do Unii Europejskiej. Nadążanie za ekonomicznym rozwojem państw ją tworzą-
cych wiąże się z potrzebą wprowadzania zmian w terytorialnym podziale pracy, 
z innowacyjnymi rozwiązaniami, przemianami w rozmieszczaniu ludności i po-
siadanymi przez nią kwalifikacjami czy rozbudową infrastruktury. 

Wymaga to wielu zmian o charakterze restrukturyzacyjnym. Zmiany w pod-
łożu wiejskiego systemu gospodarczego, które mają doprowadzić do powodze-

2 T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju 
regionów peryferyjnych, [w:] Ekspertyzy przygotowane na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-
-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.
gov.pl/rozwój regionalny 03.11.2012.
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nia strukturalnego dostosowania tego systemu w warunkach gospodarki rynko-
wej, opierają się w głównej mierze na rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój zależy 
szczególnie od umiejętnego wykorzystania naturalnych zasobów wewnętrznych, 
a zwłaszcza tworzenia i wzbogacania kolejnych zasobów, które powiększą bazę 
aktywów danego regionu3. Wskazane jest pogłębienie zróżnicowania gospodar-
czej podstawy funkcjonowania obszarów wiejskich. Rozwój wsi wymaga zmian 
w strukturze gospodarczej. Nie wystarcza opieranie się na dotychczasowych pro-
duktach i osiągnięciach. Konieczne staje się wprowadzenie różnorodnych inno-
wacji, zwłaszcza technologicznych, opartych na nowoczesnej wiedzy. To właśnie 
procesy innowacyjne zachodzące w przedsiębiorstwach, ich zdolność do wpro-
wadzania oryginalnych rozwiązań, dają impuls do rozwoju obszarów, na których 
są zlokalizowane. Wyzwalają one ludzką kreatywność i zwiększają zdolności  
konkurencyjne. 

Potrzebę nowych przedsięwzięć uzasadnia konieczność utrzymania relatyw-
nie szybkiego tempa realizacji procesu restrukturyzacyjnego. Znaczną wagę przy-
wiązuje się więc do uzupełnienia tkanki gospodarczej wsi nowymi, pozarolni-
czymi podmiotami gospodarczymi, wypełniającymi swą działalnością liczne luki 
utrudniające sprawne funkcjonowanie ekonomiki. Nowoczesność gospodarki na 
wsi oznacza jej zdolność do wytworzenia różnorodnych, nie tylko rolnych, pro-
duktów, na które istnieje zapotrzebowanie na rynkach światowych. Ten kierunek 
działań znajduje pełne odzwierciedlenie w głównych celach polityki Unii Euro-
pejskiej w odniesieniu do obszarów wiejskich. Obejmują one m.in. dywersyfika-
cję działalności gospodarczej, wsparcie zakładania małych przedsiębiorstw, pro-
mowanie turystyki, ochronę zasobów naturalnych.

Na tym tle rodzą się konkretne potrzeby zmian w przestrzeni wiejskiej i oży-
wienia lokalnych źródeł rozwoju gospodarczego poprzez promowanie przedsię-
biorczości, przysposobienie zawodowe do zatrudnienia na wsi, poszukiwanie 
i tworzenie dodatkowych źródeł dochodów bez konieczności opuszczania wsi. 
Potencjalny dynamizm gospodarczy obszarów wiejskich, rozwój różnych form 
przedsiębiorczości jest możliwy szczególnie teraz, gdy nowoczesna technika in-
formacyjna może zrekompensować słabości życia wiejskiego, wynikające z du-
żych odległości i małej gęstości zaludnienia.

Do prowadzenia działań korzystnych dla rozwoju środowisk lokalnych, two-
rzonym firmom potrzebna jest łatwość integracji z otoczeniem, w którym powsta-
ją. Tym działaniom towarzyszą bowiem przemiany otoczenia, z jednej strony  

3 J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012,  
s. 26.
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stosunkowo szybkie, z drugiej nie w pełni przewidywalne, wprowadzające znacz-
ny ładunek niepewności. Zdolność dostosowywania własnych zasobów do zmie-
niającego się otoczenia jest zaliczana do podstawowych warunków rozwoju 
jednostek terytorialnych4. Stanowi istotny czynnik zarówno w kontekście podej-
mowania inicjatyw lokalnych, jak i inicjatyw inwestycyjnych z zewnątrz. Dotych-
czas są one ograniczane brakiem kompetencji pracowników, niskim poziomem 
infrastruktury, niedogodnościami płynącymi z braku instytucji współpracujących, 
nie w pełni skuteczną pracą lokalnych władz samorządowych, niedostatecznym 
postępem rozwiązań legislacyjnych oraz małą dostępnością i zbyt wysokim opro-
centowaniem kredytów inwestycyjnych. Konieczność poprawy pozycji konkuren-
cyjnej rejonów wiejskich wymaga przeprowadzenia zmian, które umożliwiłyby 
zintensyfikowanie procesu dostosowawczego prowadzącego do trwałego i zrów-
noważonego rozwoju. 

Rola marketingu we wspomaganiu trwałego  
rozwoju lokalnego

Rozwój lokalny następuje, gdy wcielane są w życie wartości cenione przez 
daną społeczność, jest kategorią dynamiczną, która wynika ze zmian zachodzą-
cych w osiąganym poziomie rozwoju. Rozwój oznacza bowiem zmianę poziomu 
odnoszącego się do osiągniętego w danym czasie stanu. Uzyskanie danego pozio-
mu rozwoju rodzi chęć doprowadzenia do jego dalszego wzrostu, przeniesienia 
się na jego wyższy poziom.

Zjawisko to wiąże się z kategorią potrzeb. Potrzeba bowiem, to stan braku 
czegoś i zarazem czynnik uruchamiający funkcję motywu do działania w kierun-
ku odpowiedniej zmiany tego stanu5. Brak nie musi odnosić się do zupełnego nie-
zaspokojenia, lecz również do zaspokojenia realizowanego na zbyt niskim lub na 
nieodpowiedniej jakości poziomie. Wywołuje to dążenie do zaspokajania potrzeb 
na coraz wyższym poziomie. 

Poziom zaspokojenia potrzeb opartych na wartościach danej lokalnej spo-
łeczności jest równoznaczny z poziomem rozwoju lokalnego. Biorąc to pod uwa-
gę, uznać należy, że rozwój lokalny to dodatni, z punktu widzenia poziomu zaspo-

4 S. Makieła, Przedsiębiorczość i innowacyjność – koncepcja i uwarunkowania rozwoju  
regionu, „Przegląd Organizacji” 2013, nr 2, s. 34.

5 L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 36–37.
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kojenia potrzeb społecznych, bilans wyników zmian składu, cech oraz związków 
podmiotów i przedmiotów6 danej jednostki terytorialnej. 

Zarządzanie wiejską przestrzenią ukierunkowane jest na osiąganie celów 
rozwojowych jednostki samorządowej. Jednostka samorządowa, ze względu na 
ustawowe ograniczenia, nie może podejmować bezpośrednich działań w zakre-
sie wszystkich potrzeb swoich mieszkańców. Znaczna ich część zaspokajana jest 
przez podmioty spoza sfery samorządowej. Jednakże przydzielony samorządom 
zakres działania upoważnia do stwierdzenia, że celem tych jednostek jest bezpo-
średnie zaspokajanie tych potrzeb wspólnoty, co do których prawo nakazuje bądź 
zezwala podejmować działania, oraz stwarzanie warunków do możliwie najlep-
szego zaspokojenia tych potrzeb, wobec których jednostka nie ma kompetencji 
działania. Celem jest dbanie o racjonalne zaspokojenie potrzeb indywidualnych 
i zbiorowych w zakresie rozwoju duchowego i materialnego wspólnoty teryto-
rialnej7. Ponadto należy mieć na uwadze, że jednostki samorządu terytorialnego 
zmuszone są do pojmowania działań konkurencyjnych z innymi obszarami.

W miarę nasilania procesów komercjalizacji w działalności samorządów jed-
nostek terytorialnych wzrosło zainteresowanie metodami i technikami stosowa-
nymi w walce konkurencyjnej przez podmioty gospodarcze8. Przyjmuje się coraz 
powszechniej orientację na klienta, mającą ułatwić samorządom osiąganie wy-
znaczonych celów. 

Potrzebne staje się przestawianie gospodarki na bardziej otwarte, prorynko-
we działania. Rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy, wszechstronne 
przeobrażenie różnych dziedzin życia jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu 
orientacji rynkowej wnoszącej znaczny ładunek innowacyjności, pozwalającej 
na przekształcenia o pozytywnym charakterze i ożywienie przestrzeni wiejskiej. 
Wprowadzającej zarazem zmiany o charakterze kumulacyjnym, gdzie każde na-
stępne posunięcie jest dodawane do poprzedniego. Ujawnia się potrzeba wspie-
rania podejmowanych działań czynnikami intensyfikującymi możliwości wzmac-
niania pozycji konkurencyjnej. Należy bowiem dążyć do osiągania wymiernych 
korzyści. Stąd potrzeba stosowania nowoczesnych, innowacyjnych technik zarzą-
dzania, stymulujących, wspierających oraz podtrzymujących rozwój gospodarczy. 

Podstawowym środkiem efektywnej realizacji takich zamierzeń staje się 
marketing. Jednostki administracji publicznej muszą bowiem uwzględniać  

6 E. Stańczyszyn, Układ i rozwój lokalny, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce,  
red. D. Strahl, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 135.

7 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków 
2007, s. 12.

8 S. Kauf, Zarządzanie regionem w kreowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Przegląd 
Organizacji” 2012, nr 7, s. 25.
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wymogi rynku – potrzeby i preferencje nabywców, a więc wprowadzać komplek-
sowo elementy marketingu, takie jak badania rynku oraz instrumenty marketingu 
mix9. Zasadniczym celem marketingu jest właśnie satysfakcja nabywców, będąca 
czynnikiem warunkującym osiągnięcie pożądanego celu. Przenosząc te rozwa-
żania na grunt samorządu – celem marketingu terytorialnego władz lokalnych 
jest satysfakcja klientów danego terytorium (w pierwszej kolejności społeczności 
lokalnej). Satysfakcja ta możliwa jest wyłącznie dzięki zaspokajaniu potrzeb na 
odpowiednim poziomie. Zaspokajanie potrzeb i pragnień jednostek i grup spo-
łecznych prowadzi do poprawy warunków ich życia. Jednocześnie zadowolenie 
i rozwój osób, grup i większych społeczności prowadzi do rozwoju całej jednostki 
osadniczej10. Marketing wpływa na zwiększenie wrażliwości organizacji na oto-
czenie. Dokonuje się tego poprzez poznanie potrzeb, pragnień, zachowań swoich 
klientów, konkurentów, partnerów, a także cech makrootoczenia – czyli dzięki 
wykorzystaniu kompleksowej wiedzy rynkowej implikującej zdolność do rozwią-
zywania problemów, do inteligentnego zachowania się i działania11. 

Orientacja marketingowa staje się zatem najbardziej pożądanym podejściem 
podczas wspierania rozwoju lokalnego. Ważne są zwłaszcza korzyści rozwojowe, 
jakie można pozyskać dzięki jej przyjęciu. Szansa przyspieszenia zmian gospodarki 
wiejskiej tkwi w podniesieniu jakości posiadanych zasobów, poprzez wykorzysta-
nie podejścia marketingowego propagującego atrakcyjniejsze sposoby postępowa-
nia. Postrzegany jest tutaj ogromny potencjał rewitalizacji wiejskiej przestrzeni za-
równo niematerialnej, jak i materialnej12. Pozwala ona na tworzenie interesujących 
walorów niematerialnych, przyrodniczych i gospodarczych miejscowości wiej-
skich, a także sprzyja formowaniu aktywnej i zintegrowanej społeczności lokalnej. 
Wspierają to zmieniające się funkcje gospodarcze oraz techniki wytwórcze pozwa-
lające na przeobrażenia i bardziej intensywne wykorzystanie przestrzeni wiejskiej, 
czyniąc ją bardziej atrakcyjną i zarazem otwartą na kolejne inwestycje. Rozwój go-
spodarczy wsi jest ponadto, w coraz większym stopniu, uzależniony od modernizo-
wania i unowocześniania gospodarki. Pozwala to bowiem na niezbędne przemiany 
strukturalne. Podłożem tych przemian są nowoczesne przedsięwzięcia prorynko-
we. Sprzyjają one zwłaszcza poprawie pozycji konkurencyjnej tych obszarów. 

9 Komunikacja i partycypacja społeczna, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji 
Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999, s. 53.

10 A. Szromnik, op. cit., s. 17.
11 J. Gołuchowski, Przesłanki wykorzystania technologii wiedzy w zarządzaniu publicznym, 

[w:] Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 107.

12 S. Komosiński, Praktyka marketingu terytorialnego w dziejach, „Marketing i Rynek” 2012, 
nr 2, s. 10.
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Dodatkowy atut zastosowania marketingu na szczeblu zarządzania spo-
łecznościami lokalnymi wynika z potrzeby znalezienia nowych sposobów pod-
noszenia efektywności działań, dającej gwarancję trwałości rozwoju. Podejście 
marketingowe ma tę efektywność znacząco zwiększyć. Jest to o tyle istotne, że 
w warunkach ograniczonych zasobów wewnętrznych oraz silnej konkurencji o za-
soby zewnętrzne, właśnie od efektywności ich wykorzystania i zdobywania zale-
żeć będzie rozwój jednostki. Najprostszym sposobem podnoszenia efektywności 
działań jest redukowanie dysonansu, jaki istnieje pomiędzy oczekiwaniami i po-
trzebami danej społeczności a sposobem zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań 
przez proponowaną im ofertę13. Wszędzie tam, gdzie konkurencja wymusza racjo-
nalizację działań, a czynnikiem decydującym o sukcesie jest zadowolenie szero-
ko rozumianych klientów, zasadne staje się wdrożenie orientacji marketingowej. 
W przypadku marketingu terytorialnego można mówić zatem o nakierowaniu na 
efektywne, społeczne i ekonomiczne funkcjonowanie terytorium, zgodnie z szer-
szymi, wytyczonymi celami14. 

Marketing może służyć rozwojowi kierując się wartościami cenionymi przez 
całą lokalną społeczność. Opiera się na dążeniu do zaspokojenia potrzeb środo-
wiska społeczno-ekonomicznego danego terytorium w odniesieniu do interesu 
publicznego. Oferuje metody i narzędzia dla wsparcia jego rozwoju i dobroby-
tu. Jego zadaniem jest pozyskiwanie i zarządzanie zasobami rozwojowymi ce-
lem wcielenia w życie lokalnych wartości. Winien on sprzyjać harmonizowaniu 
rozwoju lokalnego poprzez oddziaływanie na osiąganie postępu cywilizacyjnego 
i pełniejszej egzystencji. Tego typu orientacja, prorynkowa i proprzedsiębiorcza 
może służyć harmonizacji rozwoju lokalnego w tym większym stopniu, im bar-
dziej niejednoznaczne jest środowisko działania gminy, im bardziej skomplikowa-
ny wewnętrznie jest jej układ społeczno-gospodarczy15. Przed marketingiem stoi 
więc zadanie budowania indywidualnych ścieżek rozwojowych w ramach idei 
trwałego i zrównoważonego rozwoju wiejskich jednostek przestrzennych. 

13 T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, [w:] Marketing tery-
torialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wyd. Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 1997, s. 20.

14 J.R. Gold, S.V. Ward, Place Promotion – the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns 
and Regions, John Wiley and Sons, Chichester 1994, s. 41.

15 S. Barczyk, Przedsiębiorczość samorządu lokalnego w ponowoczesnym przedsiębiorstwie, 
„Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 3, s. 205.
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Marketingowa orientacja zarządzania wiejskimi  
jednostkami terytorialnymi

Marketing terytorialny to koncepcja zarządzania jednostką terytorialną we-
dług orientacji marketingowej16, termin orientacja rynkowa oznacza zaś stopień 
wdrożenia zasad marketingu17. Zasięg orientacji rynkowej wpływa bezpośrednio 
na możliwość marketingowego zarządzania jednostką przestrzenną, które zdeter-
minowane jest wiedzą o rynku. Kluczową dla marketingu zasadą jest bowiem 
podejmowanie decyzji według potrzeb zainteresowanych. Marketing terytorialny 
opiera się na wspólnocie interesów i odpowiednich relacjach między zaintere-
sowanymi podmiotami. Wykorzystuje relacje zachodzące na danym terytorium 
i utożsamia się z jego wartościami oraz unikatową ofertą. Zasięg orientacji mar-
ketingowej wpływa na skuteczność wykorzystywanych instrumentów, a te z kolei 
na efekty działalności organizacji. Rozwój lokalny może być więc, dzięki zwięk-
szonemu zasięgowi orientacji rynkowej, realizowany w większym stopniu. 

Stąd ważne jest pełniejsze wykorzystanie i zintegrowane oddziaływanie in-
strumentami marketingowymi, wykorzystywanie ich jako zestawu działań, za po-
mocą których dana jednostka przestrzenna zamierza osiągnąć swoje długofalowe 
cele na rynku. Ich realizacja wymaga ciągłości podejścia oraz dużej elastyczności 
w stosunku do zmian otoczenia. Działania te opierają się na podstawowych instru-
mentach marketingowych: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji.

Podejście rynkowe sprawia, że jednostki wiejskie są postrzegane jako pod-
mioty kreujące konkurencyjność oferowanego produktu. Wzmacnia więc przy-
ciąganie potencjału jednostki terytorialnej oraz wyzwala nowe jego przejawy. 
Produkt jednostki terytorialnej stanowią jego specyficzne, indywidualne cechy, 
ukształtowane na przestrzeni lat. Wyraża się on o wiele większą złożonością niż 
koncepcja produktu w tradycyjnym rozumieniu ekonomicznym18.

Marketingowe wsparcie dla takiego produktu wymaga kompleksowego 
podejścia. Jest ono jednak, wobec różnorodności i kompleksowości zawartości 
obiektu, często nadmiernie uproszczone i prowadzi do aktywizacji jedynie jed-
nostkowych, aczkolwiek atrakcyjnych przedsięwzięć. Przejawy takiego postępo-
wania zachodzą w ograniczonej postaci, np. standardowa kampania promocyjna 

16 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 2007, s. 19.

17 A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: The construct, research propositions, and 
managerial implications, „Journal of Marketing” 1990, vol. 54, s. 1.

18 F. Daňo, E. Homuláková, D. Vokunowa, Marketing jako instrument polityki komunalnej, 
„Marketing i Rynek” 2003, nr 10, s. 10.
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dla poprawy znajomości rejonów turystycznych, planowanie i realizacja atrakcyj-
nych imprez bez zintegrowanego rozwoju produktu, poprzez poprawę infrastruk-
tury, wszechstronnych powiązań pomiędzy podmiotami, zabezpieczenia strony 
prawnej itp. Fragmentaryczne, niepełne stosowanie pojedynczych elementów 
marketingu nie przyniesie oczekiwanych skutków. 

 Głównie uwagę wypada skoncentrować na tych elementach wiejskiej jed-
nostki terytorialnej, które mogą stanowić czynnik napędowy dla przystosowania 
instrumentów marketingowych do specyfiki danego obszaru. Do podstawowych 
czynników stanowiących o konkurencyjności oferty należą: środowisko gospo-
darcze i społeczne, obecność przedsiębiorstw innowacyjnych, zwłaszcza, co jest 
rzadkością na polskiej wsi, jednostek technologicznie zaawansowanych, dostęp-
ność przestrzenna oraz jakość usług publicznych. Trzeba więc uwzględnić zwięk-
szenie roli aktywności pozarolniczej i dążenie do pełniejszego wykorzystania po-
siadanych zasobów. Odmienności rejonów wiejskich wymagają uwzględnienia:

 • lokalnej i branżowej specyfiki instrumentów marketingowych (np. mar-
keting dla centrów zakupu, marketing dla współdziałania na imprezach handlo-
wych);

 • nowych płaszczyzn i perspektyw wykorzystania instrumentów marketin-
gowych (np. w administracji publicznej i organizacjach non-profit);

 • pozamarketingowych elementów oddziaływania rzutujących na możliwo-
ści postępowania marketingowego (np. procesy polityczne, rozwój wsi, inwesty-
cje infrastrukturalne, polityka medialna);

 • strony organizacyjnej prowadzonej działalności, uzależnionej od zadań 
nastawionych na obsługę zewnętrznych klientów (np. logistyka obsługi i infra-
struktura transportu); 

 • adekwatnych branżowo instrumentów uzależnionych od przyjętego za-
kresu działalności, jak usługi (turystyka, kultura), rynek dóbr przemysłowych 
(współuczestnictwo, współpraca przedsiębiorstw), organizacje non-profit;

 • specyfiki kontekstu marketingowych instrumentów (kultura, sport itp.).
Posiadane atuty wpływają na wizerunek wiejskiej jednostki przestrzennej, 

pozwalając wypracować jej markę. Wykreowana może zostać oferta, która umoż-
liwi jej zaistnienie na rynku. Marka pozwoli zidentyfikować i ułatwić rozpozna-
wanie korzyści płynących z oferty rejonu i jego podmiotów oraz zwiększyć zain-
teresowanie nim na zewnątrz, co spotęguje jego znaczenie. 

Samorządy terytorialne posiadają znaczne kompetencje w zakresie udziela-
nia przedsiębiorcom zachęty finansowej. Mogą więc prowadzić aktywną politykę 
cenową. Przyjmuje ona charakter bezpośredni (np. w postaci subwencji na two-
rzenie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy) lub pośredni (np. może 
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dotyczyć rabatów przy zakupie bądź wynajmie budynków z danych terenów dla 
celów produkcyjnych, usługowych czy okresowych zwolnień od podatków lo-
kalnych). Samorządowe władze wiejskich jednostek terytorialnych mogą dążyć 
do uczynienia swej oferty konkurencyjną cenowo w porównaniu z innymi ofer-
tami, celem pozyskania inwestorów. Ustalane są ulgi dla przedsiębiorstw zwięk-
szających zatrudnienie, obniża się stawki podatku na budynki i grunty, związane 
z działalnością gospodarczą. Do przywilejów finansowych zalicza się także prawo 
pierwokupu lokali użytkowych i mieszkalnych przez najemców i dzierżawców, 
często na zasadach sprzedaży ratalnej. Tego typu ulgi i bonifikaty mogą występo-
wać w wielu wariantach. Możliwość znaczącego ich różnicowania przez poszcze-
gólne jednostki terytorialne stanowi istotny atut polityki cenowej.

Dystrybucja wartości i zasobów jednostek przestrzennych jest powiązana 
z rozmieszczeniem działalności w przestrzeni oraz z dostępnością wewnętrzną i ze-
wnętrzną danego rejonu. Podstawowe cele dystrybucji prowadzonej przez władze 
lokalne sprowadzają się do rozszerzenia dostępu do oferowanych produktów oraz 
ułatwienia ich zbycia. Charakterystyczną właściwością dystrybucji w marketingu 
terytorialnym jest możliwość udostępniania wielu produktów jedynie w miejscu 
ich występowania. Stąd w dystrybucji szczególne znaczenie zyskuje informacja, 
jako że zakup odbywa się często w znacznej odległości od miejsca konsumpcji19. 
Szybki i względnie łatwy dostęp do informacji, przy wykorzystaniu technologii in-
formatycznej i nowoczesnych systemów elektronicznych, będzie sprzyjał uzyska-
niu przewagi konkurencyjnej przez daną jednostkę przestrzenną. Obok bezpośred-
nich powiązań z ewentualnymi kontrahentami, znaczenia nabierają i wymagają 
równoległego rozwoju także powiązania z wykorzystaniem ogniw pośredniczą-
cych. Mogą one być dwojakiego rodzaju: wyspecjalizowane firmy doskonale 
znające poszczególne rynki i umiejętnie się na nich poruszające bądź instytu-
cje pozarządowe (agencje, fundacje) oficjalnie wspierające działania poszczegól-
nych jednostek przestrzennych, udzielające gwarancji, wsparcia finansowego itp.

U podstaw działań promocyjnych leżą potrzeby komunikacji wiejskiego sa-
morządu terytorialnego z rynkiem. Jest to zazwyczaj relatywnie najintensywniej 
wykorzystywany przez jednostki terytorialne instrument marketingowy. Podkre-
ślana jest różnorodność instrumentów i form promocji ukierunkowana zarówno 
na zewnątrz jednostek terytorialnych, jak i do ich wnętrza20. Istnieje konieczność 
utworzenia odpowiedniego przekazu w odniesieniu do wsi. Instytucjonalnie opie-

19 M. Rawski, Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy tworzenia strategii w marketingu 
terytorialnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 804, s. 83.

20 S. Makarski, W. Kuźniar, Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną. Na przykładzie 
województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 178.
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ra się on w zasadzie na pracownikach od spraw promocji gospodarczo-kulturalnej. 
Do najczęściej wykorzystywanych instrumentów w promocji jednostek teryto-
rialnych zalicza się reklamę i public relations. Pewne możliwości dają różnego 
rodzaju targi, w których mogą uczestniczyć wiejskie jednostki terytorialne. Są one 
stosunkowo uniwersalnym narzędziem promocji, gdyż pozwalają na stosowanie 
zarówno instrumentów z zakresu reklamy, public relations, jak i sprzedaży oso-
bistej, co wzmacnia siłę ich oddziaływania. Jednak takich imprez dostępnych dla 
wiejskich gmin nie ma w Polsce zbyt wiele. Gminy wiejskie mogą się nagłaśniać 
ponadto poprzez organizację imprez kulturalnych, folklorystycznych czy związa-
nych z tradycjami regionalnymi.

Wiejskie jednostki terytorialne, jako wytyczone z wykorzystaniem funkcjo-
nalno-przestrzennych kryteriów podmioty rynkowe, są kompleksowym produk-
tem opartym na różnorodnych i równoczesnych atrybutach, powiązanych z moż-
liwością aktywnego oddziaływania na ich podstawie. W ramach tych jednostek 
mogą występować różne przejawy działalności rzutujące na dobór środków mar-
ketingowych i zakres ich stosowania. Uwagę należy skoncentrować głównie na 
tych elementach wiejskiej jednostki terytorialnej, które mogą stanowić czynnik 
napędowy dla przystosowania instrumentów marketingowych do specyfiki dane-
go obszaru. Opracowanie koncepcji marketingowej dla danej jednostki terytorial-
nej powinno być więc zespolone z jej programem rozwoju. Wymaga to stworzenia 
odpowiedniej oferty dostarczającej adresatom działań marketingowych satysfak-
cjonujących wartości w sposób bardziej efektywny niż jednostki konkurencyjne21. 
Marketing terytorialny opiera się na relacji z danym terytorium i utożsamianiu 
się z jego wartościami oraz unikatową ofertą. Podejście rynkowe sprawia, że jed-
nostki wiejskie są postrzegane jako podmioty kreujące własną konkurencyjność.

Realizatorem działań z zakresu marketingu terytorialnego na obszarach wiej-
skich może być gmina, miasteczko, powiat, a więc jednostki terytorialne tworzą-
ce podmiot o powiązaniach przestrzenno-społeczno-gospodarczych. Aktywność 
marketingowa w tych jednostkach może przebiegać w następujących etapach22:

 • analiza lokalnego systemu oraz jego pozycjonowania w odpowiednim śro-
dowisku konkurencyjnym i kooperatywnym, przy wykorzystaniu perspektywy 
dynamicznej;

 • zdefiniowanie procesów i ścieżek migracji dla lepszego rozwoju systemu 
lokalnego, które zaktywizują środki finansowe na wykorzystanie lokalnych zaso-
bów i głównych atutów;

21 Ibidem, s. 176.
22 V. Zuchella, S. Denicolai, Marketing terytorialny i zarządzanie strategiczne w rozwoju 

lokalnym, [w:] Marketing terytorialny, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2005, s. 34.
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 • zdefiniowanie spójnego podejścia marketingu terytorialnego oraz działań 
marketingowych.

Pozwoli to wypracować korzystniejszą pozycję konkurencyjną wobec pod-
miotów zewnętrznych, wymaga jednak dokonania konkretnych posunięć. Nie 
można się ograniczyć do powierzchownych bądź fragmentarycznych dokonań. 
To byłoby zdecydowanie zbyt mało, aby sprostać wymogom konkurencyjnego 
rynku. 

Uzasadnione jest podjęcie bardziej znaczących i wszechstronnych działań, 
tak, aby mogły one stanowić impuls do dalszego rozwoju gospodarczego. Istnieje 
potrzeba rozwijania współpracy na różnych obszarach aktywności gospodarczej. 
Ograniczanie się do pojedynczych akcji nie może przynieść zainteresowanym 
znaczących korzyści. Posunięcia marketingowe nie powinny być zawężane i uj-
mowane w formie powszechne przyjętych standardów. Mają bowiem doprowa-
dzać do wypracowania, opartej na lokalnych zasobach, przewagi konkurencyjnej. 

Ważne jest przy tym uwzględnienie silnych stron obszarów wiejskich i sku-
teczności doboru marketingowych instrumentów konkurowania. Działania w tym 
zakresie mają na celu23:

 • w pierwszej kolejności zmniejszenie barier ograniczających lub zwiększe-
nie zdolności absorpcyjnej;

 • w następnej, wsparcie współpracy miedzy lokalnymi instytucjami;
 • w fazie końcowej, dążenie do utworzenia unikatowej i niepowtarzalnej 

kombinacji zdolności lokalnych instytucji i lokalnych zasobów, zintegrowanych 
w razie konieczności z zewnętrznymi zasobami oraz źródłami wiedzy.

Muszą mieć one charakter procesu innowacyjnego, gdyż tylko utrzymanie 
innowacyjności w działaniach marketingowych może przynieść korzyści w po-
staci silnej pozycji konkurencyjnej. Stanowi ona kluczowy element uzyskania 
przewagi konkurencyjnej, pozwalający na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku. 
Oznacza bowiem możliwość wprowadzania, kreowania i upowszechniania no-
wych rozwiązań. Sukces marketingu polega na zdolności przystosowania się do 
podobnych, ale zmieniających się sytuacji.

Zakończenie

Marketing stanowi kluczowy element rozwoju obszarów wiejskich. Skutecz-
ne wprowadzenie i upowszechnianie marketingu terytorialnego sprzyja osiąganiu 
w miarę zrównoważonego rozwoju wsi, modernizacji jej potencjału ekonomicz-

23 Ibidem, s. 37.
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nego i jego efektywnemu wykorzystaniu. Tereny wiejskie cechuje jednak prze-
ważnie niekorzystny poziom rozwoju sfer społecznych i ekonomicznych. W tej 
sytuacji marketing terytorialny ma niewątpliwie trudniejsze zadanie niż w przy-
padku terenów charakteryzujących się wysokim stopniem rozwoju. Mimo wszyst-
ko wydaje się, że w zestawieniu z istniejącymi możliwościami wykorzystanie 
marketingu terytorialnego na obszarach wiejskich okazuje się stosunkowo powol-
ne. Większość działań (jeśli już są wprowadzane) jest oparta na standardowych 
czynnościach, koncepcjach i zasadach wykorzystanych w danym środowisku. Od-
czuwa się brak odpowiednio szerokiego zestawu wspierających się wzajemnie 
nowoczesnych oddziaływań związanych z procedurami, organizacją i finansami.

Powinny one zostać ukierunkowane na poszczególne rejony wiejskie, 
z uwzględnieniem ich odmienności oraz wprowadzanych przez nie nowości. 
W każdym z nich należy wyróżniać cechy charakterystyczne, na które składają 
się elementy marketingu-mix oraz specyficzne właściwości. Istotnym problemem 
staje się określenie segmentów rynku, ich granic i wielkości, jak również badanie 
pożądanych powiązań rynkowych. Szybko wzrasta rola wsparcia promocyjnego, 
stając się niejednokrotnie odczuwalnym warunkiem zaakceptowania innowacji 
ukierunkowanej na wzbogacenie oferty. Jednocześnie wymagane jest systemowe 
podejście do wykorzystania instrumentów marketingowych.

Oczekiwane pozytywne zmiany w dłuższym okresie ulegną spotęgowaniu, 
bardziej skutecznemu dzięki zastosowaniu instrumentów marketingowych. Po-
stępowanie marketingowe przyniesie zapewne pozytywne rezultaty, sprzyjające 
poprawie konkurencyjności, zyskowności oraz dalszemu aktywnemu rozwojowi 
obszarów wiejskich. Oczekiwane efekty można uzyskać za pomocą różnych kon-
kretnych rozwiązań. W miarę potrzeb działania marketingowe można zarówno 
łączyć, jak i rozgraniczyć. Szczególnie pozytywne skutki może bowiem przynieść 
zintegrowane wykorzystanie kombinacji wielu różnych instrumentów. Mają one 
stwarzać zachętę do inwestowania w innowacje i podejmowania ryzyka przedsię-
biorczego, co będzie sprzyjać, dzięki efektom synergicznym, wzmożonemu oży-
wieniu innowacji w poszczególnych dziedzinach gospodarowania.

Stąd potrzeba wszechstronnego wsparcia m.in. poprzez wzmacnianie rozwo-
ju instytucjonalnego, kształtującego warunki sprzyjające aktywności gospodar-
czej mieszkańców wsi. Szczególnie ważne dla stymulowania działań marketingo-
wych jest wspieranie podmiotów gospodarczych przez sektor publiczny. Okazuje 
się to tym istotniejsze, że absorpcja orientacji marketingowej napotyka barierę 
w postaci trwałości wiejskich struktur społecznych i gospodarczych. Dla wpro-
wadzania i rozpowszechniania orientacji marketingowej potrzebne jest aktywne 
podejście organów władzy państwowej, zwłaszcza samorządów terytorialnych. 
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Jest przy tym bardzo wskazane umożliwienie pełnego wykorzystywania oddzia-
ływania środków marketingowego przez małe i średnie lokalne przedsiębiorstwa. 
Dotyczy to szczególnie tych położonych na słabo rozwiniętych ekonomicznie te-
renach wiejskich. Rosnące wymogi wskazują na potrzebę rozbudowy zakresu i ja-
kości elementów orientacji marketingowej. Potrzebna jest przede wszystkim bo-
gata wiedza rynkowa odnosząca się do potrzeb społecznych, której samorządom 
wiejskich jednostek terytorialnych często wyraźnie brakuje. Konsekwencje tego 
są wielorakie i prowadzą do ograniczonej trafności i efektywności wykorzysty-
wania środków, co niepokoi tym bardziej w sytuacji, gdy w gospodarce procesy 
rozwojowe przyspieszają i opierają się na kreowaniu innowacyjności.

Korzystanie ze środków marketingowych powinno się koncentrować na tych, 
które mogą stanowić czynnik dynamizujący podejście marketingowe, aby sku-
tecznie wspierać trwały i zrównoważony rozwój danego obszaru. Wykorzystanie 
orientacji marketingowej jest jednak przede wszystkim uwarunkowane docenie-
niem jej użyteczności przez władze odpowiedzialne za rozwój danej społeczności. 

Postęp w dużej mierze zależy od samorządów i przeznaczania przez nie środ-
ków finansowych na przedsięwzięcia pozwalające zmobilizować środki umożli-
wiające wprowadzanie działań służących rozwojowi. Stąd potrzeba silnego oddzia-
ływania i wsparcia ze strony organów administracji i organizacji pozarządowych 
na terenach wiejskich. Na rynku najistotniejszy jest sukces komercyjny. Podstawę 
tego sukcesu stanowi użyteczność stosowanych metod i środków. Działania wy-
magają więc ukierunkowania na zwiększenie zdolności wchłaniania i wdrażania 
zasad postępowania marketingowego na wsi. Pozwoli to przyśpieszyć proces dy-
fuzji na terenach wiejskich. Dzięki temu ułatwione będzie prowadzenie działań 
na rzecz podtrzymania i spotęgowania tendencji rozwojowych tych obszarów.
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Małgorzata Grzegorczyk

Typy relacji i rodzajów ryzyka występujących  
w modelach transferu wiedzy i komercjalizacji  

akademickich innowacji na przykładach uczelni 
różnych krajów

Wstęp

Pomimo że działania Europy w zakresie innowacyjności poprawiają się 
z roku na rok, powiększa się zróżnicowanie poziomu innowacyjności wśród 
państw członkowskich. Niektóre nowe państwa członkowskie, jak Estonia, Li-
twa i Łotwa, odnotowały w latach 2008–2013 największy wzrost innowacyjno-
ści, z Estonią jako niekwestionowanym liderem wzrostu innowacyjności (7,1%), 
podczas gdy Polska i Bułgaria miały najniższe z dodatnich stóp wzrostu innowa-
cji (odpowiednio 0,4 i 0,6%)1. Polska wypada bardzo słabo na tle innych krajów 
europejskich i jest zaliczana, obok Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Macedonii i Turcji, 
do najsłabszych innowatorów w UE. Co więcej, tempo rozwoju innowacyjno-
ści zmieniło się w przypadku zaledwie dwóch członków UE: Litwy (poprawa 
sytuacji i przejście do grupy średnio zaawansowanych innowatorów, moderate 
innovators) oraz Polski (pogorszenie sytuacji i spadek do grupy słabych innowa-
torów, modest innovators). Konieczne jest zatem przemyślenie głównych modeli 
konceptualizacji innowacji, aby lepiej uchwycić interakcje pomiędzy kluczowymi 
podmiotami tworzącymi, zgodnie z koncepcją triple helix2 system innowacyjno-
ści: uczelniami, biznesem i władzami państwowymi.

1 Innovation Union Scoreboard 2013 – raport Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/enter-
prise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm.

2 H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The endless transition: A ʽtriple helix’ of university-industry-
-government relations, „Minerva” 1998, No 36, s. 203–208; M. Ranga, H. Etzkowitz, ‘Triple he-
lix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the knowledge society,  
„Industry and Higher Education” 2013, No 27 (4), Special Issue.
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Rola uczelni w procesach integracji z biznesem

Innowacyjność przedsiębiorstw zwiększa się, gdy podejmują one współpracę 
z innymi jednostkami, zwłaszcza w zakresie badań i rozwoju. Współpraca ta jest 
jednocześnie traktowana jako istotne źródło innowacji3. W Polsce firmy borykają 
się z wysokimi kosztami innowacji, przy jednoczesnym braku kapitału i ogra-
niczonych możliwościach pozyskiwania go z zewnątrz. Współpraca pomiędzy 
światem nauki a firmami praktycznie nie istnieje. Świadomość firm odnośnie do 
możliwości korzystania z zasobów naukowych i rozwoju dla rozwoju firmy i inno-
wacji jest niska, innowacyjność ma charakter imitacyjny (kopiowanie zachodnich 
rozwiązań) i dominuje model rozwoju poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń.

Współpraca uczelni z biznesem jest procesem współtworzenia innowacji, 
w którym transfer wiedzy i wyników badań powinien być rozumiany jako główna 
misja uczelni4. Dynamika innowacji i ich skala zależą głównie od umiejętności 
korzystania z osiągnięć nauki i możliwości jej dystrybucji. Wyzwaniem jest za-
miana wiedzy naukowej i technicznej w nowe produkty i usługi dostępne oraz 
akceptowane przez klientów na rynku5.

W krajach będących najsłabszymi innowatorami w Europie uniwersytety 
funkcjonują przede wszystkim jako instytucje koncentrujące się na nauczaniu, 
przy jednoczesnym niskim poziomie badań naukowych i działań przedsiębior-
czych (patenty, licencje, tworzone firmy itp.). Dodatkowo funkcjonują w otocze-
niu firm o słabych zdolnościach badawczo-rozwojowych, niewystarczających wy-
datków budżetowych i prywatnych na R & D, brakach kapitału wysokiego ryzyka 
i wielu barier strukturalno-systemowych. Sektor naukowy i badawczo-rozwojowy 
w Polsce nie realizuje skutecznie funkcji w zakresie transferu wyników badań do 
przemysłu. Poszczególne ogniwa systemu: biznes, nauka, jednostki B & R dzia-
łają w izolacji, niewiele wiedzą nawzajem o swojej ofercie i potrzebach pozosta-
łych członków systemu. Zidentyfikowano szereg barier transferu i komercjalizacji 
wiedzy6:

3 J. Mairesse, P. Mohen, To be or not to be innovative: an exercise in measurement, NBER 
Working Paper 2001, No 8644.

4 Deklaracja lizbońska, Uczelnie Europy po 2010 roku: różnorodność ze wspólnym celem, 
http://www.bwm.pk.edu.pl/Deklaracja_Lizbonska.pdf.

5 D. Trzmielak, M. Grzegorczyk, Technology marketing – the use of relationship marketing 
principles in the process of international commercialization, [w:] Rozvoj marketingu v teórii a praxi 
Marketing Development in Theory and Practice, red. J. Striss, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej Uni-
verzity, Žilina 2010, s. 227–233.

6 System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, 
red. K. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010, s. 12.
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 • instytucjonalne – wynikające z niewłaściwej struktury podmiotowej rynku;
 • systemowe – niemobilizujący sektor badawczy do innowacyjnego rozwo-

ju, a jednocześnie zdominowany nadmierną liczbą aktów prawnych i regulacji,
 • świadomościowo-kulturalne – obejmujące niską akceptację społeczną dla 

innowacji przy jednocześnie wysokiej samoocenie relacji nauka–biznes,
 • kompetencyjne – hamujące sprawne działania transferu wyników badań 

z ośrodków naukowo-badawczych do przemysłu ze względu na niekompeten-
cję władz, jednostek samorządu terytorialnego i administracji wyższych uczelni, 
a także początkujących przedsiębiorców.

W polskich uczelniach wyższych transfer wiedzy i technologii realizowany 
jest zazwyczaj za pomocą jednostek transferu technologii, które przybierać mogą 
różne formy rozwiązań organizacyjnych. Do najczęściej spotykanych należą aka-
demickie inkubatory przedsiębiorczości oraz biura lub centra transferu technolo-
gii7. Najpowszechniejszy model to centrum transferu technologii jako jednostka 
wewnętrzna administracyjna uczelni, skupiająca się głównie na licencjonowaniu. 
Funkcja ta w większości uczelni jest funkcją wewnętrzną, jednak spotyka się sytu-
acje zakupu niektórych usług z zewnątrz (outsourcing). Inny model to zewnętrzny 
podmiot, który zarządza własnością intelektualną uczelni w jej imieniu (model 
ten funkcjonuje także w brytyjskim Oxford University – ISIS Innovation). Trans-
fer wiedzy jest także realizowany poprzez jednostki rozwoju biznesu, których 
głównym celem jest tworzenie jak największej liczby powiązań pomiędzy świa-
tem akademickim a światem biznesu oraz pozyskiwanie i zwiększenie nakładów 
biznesu na badania. Często spotykany jest także model partnerskiej współpracy 
w ramach parku naukowego, gdzie głównym celem, obok licencjonowania, jest 
przyciąganie i utrzymywanie firm w parku naukowym, który jest w całości lub czę-
ściowo własnością uczelni (przykład parku naukowego w brytyjskim Warwick).

Rola relacji w procesach transferu wiedzy i komercjalizacji 
wyników badań

Marketing relacji jest koncepcją, według której skuteczność rynkowa firm 
zależna jest od nawiązania partnerskich stosunków z uczestnikami rynku. Kon-
cepcja ta zakłada budowę związków lojalnościowych z klientami i aliansów stra-

7 Wyniki badania „Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do 
przedsiębiorstw”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyzna-
nych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/NS4/05200.
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tegicznych z partnerami w biznesie8. W przypadku firm i działaności bizneso-
wej relacje te będą obejmować zarówno klientów końcowych, jak i dostawców, 
pośredników, konkurentów, pracowników, organizacje administracji państwowej, 
organizacje non-profit. Inni autorzy również wskazują, że skuteczność firmy i jej 
efektywność finansowa zależą od jakości nawiązywanych relacji rynkowych9. 
Przenosząc założenia marketingu relacji na procesy transferu wiedzy i komer-
cjalizacji należałoby przyjąć, iż skutecznośc uczelni w zakresie komercjalizacji, 
mierzona liczbą patentów, listów intencyjnych, licencji, założonych firm, zależy 
od jakości nawiązywanych w tym procesie relacji. W tym przypadku relacje będą 
obejmowały: firmy, instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu (parki naukowe, 
inkubatory, centra transferu technologii), instytucje państwowe związane z roz-
wojem badań naukowych i rozwojowych (NCBiR, NCN), różne jednostki admi-
nistarcji uczelnianej (rektor odpowiedzialny za współpracę z biznesem, jednostki 
odpowiedzialne za współpracę z biznesem i komercjalizację, poszczególne wy-
działy, zespoły badawcze, pracownicy).

Podejście takie potwierdza wielu praktyków zajmujących się wdrażaniem 
innowacji akademickich na rynek w krajach o najwyższych wskaźnikach inno-
wacyjności. „Największą wartością jaką możemy zaoferować nowej innowacyj-
nej firmie w parku, obok powierzchni biurowych lub laboratoryjnych, doradztwa 
i wspracia merytorycznego jest sieć kontaktów. Tworzymy środowisko sprzyja-
jące spotkaniom, wymianie myśli, wdrażając ideę open innovation. Wychodzimy 
z założenia, że dzielenie sie wiedzą i pomysłami generuje nowe idee i kolejne 
innowacje. […] Ponadto jeżeli mam w parku małą firmę, która właśnie stworzy-
ła aplikację ułatwiającą komunikację telefonu z lodówką i mam w parku firmę 
Ericsson, to łatwiej jest mi sprzedać tę innowację niż gdybym nie miał w parku 
Ericssona”10 – mówi dyrektor największego szwedzkiego parku naukowego, który 
generuje ok. 80–90 nowych firm (start-up) rocznie. Podobne podejście dostrzega 
się w Stanach Zjednoczonych, gdzie networking traktowany jest jako podstawa 
rozwoju biznesu11. Organizuje się specjalne spotkania (reception), na których pre-
zentowane są różne pomysły na biznes, generowane przez naukowców, studen-
tów, indywidualnych innowatorów, firmy z inkubatorów. Spotkania mają charak-

8 M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, „Marketing i Rynek” 1995, nr 9, s. 5.
9 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 54.
10 Wywiad z H. Mollerem, dyrektorem Ideon Science Park w Lund w Szwecji, przeprowadzo-

ny w ramach wizyty studyjnej w Lund University, 2013, finansowanej ze środków EU.
11 Informacje zebrane w trakcie wizyty badawczej w USA, w ramach badania „Integracja 

i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw”. Projekt został sfinan-
sowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
-2011/01/B/NS4/05200.
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ter nieformalny, często odbywają się na stojąco z lampką wina w ręku. Celem 
jest szybka prezentacja idei, zebranie informacji zwrotnych, nawiązanie kontak-
tów, wymiana opinii, generowanie nowych pomysłów. Każda opinia jest istotna, 
gdyż może być inspiracją do dalszych działań. Podobnie każdy nowy kontakt jest 
ważny, gdyż nawet jeśli nie wnosi nic nowego do rozwiązania, generuje kolejne 
kontakty aż do nawiązania relacji, których efektem będzie wprowadzenie produk-
tu na rynek (w tym relacji z inwestorami)12. Znaczenie networkingu docenia się 
także w Wielkiej Brytanii, choć tam spotkania przedstawicieli uczelni i firm mają 
charakter zdecydowanie bardziej formalny. Dla przykładu centrum inowacyjno-
ści Uniwersytetu Oksfordzkiego – ISIS Innovation University of Oxford – orga-
nizuje spotkania, na które zapraszani są inwestorzy i przedsiębiorcy oraz inno-
watorzy i naukowcy. Spotkania są ustalane z dużym wyprzedzeniem czasowym, 
często mają charakter eleganckiej kolacji, zwykle odbywają się w eleganckich 
miejscach, obowiązuje strój wieczorowy, przygotowywane są według ściśle okre-
ślonych procedur, a udział w nich jest płatny.

Typy relacji w procesach transferu wiedzy i komercjalizacji

Relacje zwykło się traktować w kategorii związku pomiędzy dwoma strona-
mi, w przypadku komercjalizacji wiedzy – uczelnią i biznesem. Jednak w prakty-
ce innowacje są rezultatem licznych złożonych interakcji zachodzących między 
jednostkami, organizacjami i środowiskiem, w którym działają. Badając modele 
relacji w procesach transferu wiedzy należy uwzględnić złożoność komunikacji 
i współpracy wynikającą z różnorodności relacji i partnerów. Skuteczna komer-
cjalizacja obejmuje tworzenie relacji pomiędzy poszczególnymi graczami: osoba-
mi reprezentującymi uczelnię i naukowcami, firmami, klastrami, parkami nauko-
wo-technologicznymi, inkubatorami, ekspertami w dziedzinie wynalazku, 
urzędami unijnymi, krajowymi i lokalnymi, inwestorami oraz venture capital. 
Warto zwrócić uwagę na złożoność relacji w samej uczelni macierzystej dla wy-
nalazku. W praktyce przedsiębiorca nie kontaktuje się z reprezentacją uczelni 
(„uczelnia jako organizacja mówiąca jednym głosem”), a z różnymi jej przedsta-

12 Spotkania takie organizują m.in. Uniwersytet Teksański w Austin (UT), Uniwersytet Stan-
forda, Uniwersytet Berkley, Uniwersytet Kalifornijski, Centrum Medyczne Uniwersytetu Teksań-
skiego w Houston, Centrum Nauk Medycznych Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio, Uni-
wersytet Pólnocnej Karoliny. Inicjatorami i promotorami innowacyjnych przedsięwzięć zwykle są 
instytucje wsparcia biznesu, takie jak: inkubatory uczelniane, inkubatory regionalne należące do 
miasta, współpracujące z uczelniami, centra transferu technologii na uczelni, instytucje rozwoju 
innowacyjności, np. IC2 Institute.



206 Małgorzata Grzegorczyk

wicielami: władzami, jednostkami odpowiedzialnymi za komercjalizację na 
uczelni, np.: centrum transferu technologii, inkubator, działy współpracy z bizne-
sem, naukowcami i zespołem badawczym (zob. rys. 1).

Rysunek 1. Złożonośc relacji w procesach transferu wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

Cele i priorytety naukowca mogą się znacznie różnić od celów uczelni jako 
instytucji, co więcej w wielu sytuacjach pojawia się relacja pomiędzy naukow-
cem a firmą poza uczelnią. W regionie Houston, gdzie na rynku występuje wiele 
uczelni medycznych i wiele korporacji działających w obszarze biotechnologii, 
które również prowadzą własne prace badawczo-rozwojowe, wręcz wymaga się 
od pracowników naukowych uczelni indywidualnych powiązań z biznesem. Są 
one istotnym kryterium w procesie rekrutacji naukowców do pracy na uczelni. 
Podobne podejście dostrzega się na Uniwersytecie Stanforda, gdzie zakłada się, 
że to naukowiec odgrywa największą rolę w procesie promowania swoich wyni-
ków badań oraz inicjowania relacji z biznesem13. Badania wyraźnie wskazują, że 

13 R.C. Miller, B.J. Le Boeuf, Developing University – Industry Relations. Pathways to Inno-
vation from the West Coast, John Wiley & Sons, San Francisco, 2009, s. 8.
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organizacje uczą się nawzajem od siebie w największym stopniu poprzez wymia-
nę wiedzy pomiędzy indywidualnymi osobami, a nie poprzez formalne mechani-
zmy14. Dotyczy to dyfuzji idei i wiedzy zarówno w relacjach pomiędzy ośrodkami 
naukowymi i badawczymi, jak i pomiędzy firmami. Rolę indywidualnych osób 
w tworzeniu pomostów między organizacjami podkreśla wielu autorów15.

W kontekście komercjalizacji struktura sieci relacji jest bardzo złożona. Ist-
nieje duża liczba uczestników i osób, które współdziałają nie z jedną, lecz z kil-
koma partnerami. Złożoność tych relacji wynika z różnych celów i motywów 
współdziałania, różnych kultur organizacyjnych, struktur, strategii, doświadcze-
nia, preferowanego stylu komunikacji i sposobu działania16. Przykładem niezwy-
kle złożonej sieci współzależności może być park naukowy w Tromso w Norwe-
gii ściśle współpracujący z Uniwersytetem Tromso. 

Duża liczba oraz różnorodność relacji generuje wiele problemów komuni-
kacyjnych i prowadzi do utraty informacji wśród powiązań bezpośrednich i po-
średnich. Szybka i skuteczna komunikacja jest szczególnie istotna w przypadku 
przełomowych wynalazków, ponieważ liczba możliwych ścieżek komunikacji 
pomiędzy graczami procesu komercjalizacji może rosnąć geometrycznie wraz 
ze wzrostem liczby uczestników procesu17. Wysoki stopień niepewności i ryzyka 
w rozwoju technologii podkreśla znaczenie zaufania i cech budujących wiarygod-
ność partnerów.

Rozważania i badania w dziedzinach socjologii, antropologii społecznej 
i psychologii społecznej doprowadziły do wyodrębnienia czterech form relacji 
międzyludzkich o charakterze fundamentalnym, ogólnym, elementarnym i uni-
wersalnym18. Są nimi:

14 S. Shane, Technology and innovation management, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008, 
s. 353.

15 D. Crane, Invisible colleges. Diffusion of knowledge in scientific communities, University 
of Chicago Press, Chicago 1972; M.A. Rappa, K. Debackere, Technology communities and the 
diffusion of knowledge, „R & D Management” 1992, vol. 22(3), s. 209–220; T.R. Madanmohan,  
S. Navelkar, Roles and knowledge management in online technology communities: an ethnography 
study, „International Journal of Web Based Communities” 2004, vol. 1(1), s. 71–89; M.E. Porter, 
Location, competition, and ecnonomic development: local clusters in a global economy, „Economic 
Development Quarterly” 2000, vol. 4 (1), s. 15–34.

16 K. Debackere, R. Veugelers, The role of academic technology transfer organizations in im-
proving industry science links, „Research Policy” 2005, vol. 34, issue 5, s. 321–342.

17 S. Robin, T. Schubert, Cooperation with public research institutions and success in inno-
vation: evidence from France and Germany, Karlsruhe, April 2010, [w:] Innovation Systems and 
Policy Analysis, Fraunhofer ISI Discussion Papers 2010, No 24.

18 A.P. Fiske, Relativity within moose culture: four incommensurable models for social rela-
tionships, „Ethos”1990, vol. 18, s. 180–204.
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 • wspólnota dzielenia (communal sharing) – oparta na jedności, wspólnocie, 
niezróżnicowanej tożsamości, życzliwości, zazwyczaj tworzona wśród bliskich 
krewnych;

 • uszeregowanie oparte na autorytecie (authority ranking) – relacja asyme-
tryczna, powszechnie wystepująca w hierarchii, połączona z wydawaniem rozka-
zów i okazywaniem szacunku;

 • równoprawne dopasowanie (equality matching) – tzw. relacja one-to-one, 
w której jednostki sa odrębne, ale równe sobie, przejawiające jednakowy wkład 
i dystrybucję korzyści;

 • wycena rynkowa (market pricing) – oparta na kalkulacji stosunku korzyści 
do poniesionych nakładów.

Relacje te różnią się pod względem formy (współzależność lub zależność) 
oraz głębokości (głębokie lub płytkie). Każdy rodzaj relacji powiązany jest z in-
nym rodzajem ryzyka, np. niedyskrecją, nierzetelnością, zaniedbaniami, naduży-
ciami, oszustwami itd. (zob. tab. 1). Wszystkie wymienione ryzyka może obser-
wować w relacjach występujących pomiędzy uczestnikami procesów transferu 
wiedzy i komercjalizacji. W poszczególnych rodzajach relacji dominuje inny ze-
staw cech gwarantujących, że druga strona jest godna zaufania. 

Tabela 1. Rodzaje relacji i związane z nimi ryzyka

Rodzaj zależności Typ ryzyka
Cechy 

determinujące 
wiarygodność

Płytka zależność niedyskrecja – obawa, że istotne informacje nie 
zostaną udostępnione;
nierzetelność – obawa, że druga strona nie zachowa 
się zgodnie z oczekiwaniami

dyskrecja
rzetelność
kompletność

Głęboka zależność oszustwo wynikające z asymetrii posiadanej wiedzy;
nadużycie – osiągnięcie dodatkowych korzyści ko-
sztem drugiej strony
zaniedbanie – niedopilnowanie interesów drugiej 
strony;
zagrożenie poczucia godności wynikające z postrze-
ganego braku sukcesu w związku

spójność
troska
życzliwość

Płytka współzależność ryzyko towarzyszące płytkiej zalezności;
zła koordynacja – obawa, że koordynacja działań 
będzie niewystarczająca lub zbyt wolna

przewidywalność
spójność

Głęboka 
współzależność

błędne przewidywanie – obawa, że bez 
szczegółowych instrukcji jedna strona nie będzie 
w stanie przewidzieć potrzeby drugiej strony relacji

dalekowzroczność
intuicja
empatia

Źródło: B.H. Shepard, D.M. Serman, The grammars of trust: A model and general implica-
tions, „The Academy of Management Review” 1998, vol. 23, No 3, s. 423, za: K. Dziewanowska, 
Relacje i lojalność klientów w marketingu, Wyd. Nauk. WZ UW, Warszawa 2012, s. 274.
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W procesie komercjalizacji firma zwykle występuje w charakterze klienta, 
nawet jeśli jest to relacja partnerska. Zatem obok wymienionych powyżej ryzyk 
związanych z charakterem relacji należy uwzględnić także ryzyka łączące się 
z procesem zakupu, w tym głównie ryzyko technologiczne oraz finansowe19. 

Zakończenie

Wyzwania, jakie stawia nauce rynek są związane z optymalnym transferem 
idei do przemysłu i zamianą wiedzy naukowej i technicznej w usługi nowego pro-
duktu na akceptowalnym poziomie kosztów. Wymaga to zmiany podejścia uczelni 
i jednostek B+R do współpracy z firmami i zastosowania koncepcji marketingo-
wych w procesie komercjalizacji kompetencji i wyników badań uczelni. W szcze-
gólności oznacza to zaś koncentrację na klientach – potencjalnych odbiorcach 
i użytkownikach wyników badań uczelni, włączając w to znajomość rynku i roz-
poznanie potrzeb klienta, a także elementy kształtujące relacje uczelni z biznesem.

Podstawą komercjalizacji jest innowacyjne rozwiązanie jako źródło i na-
rzędzie zarządzania wiedzą i know-how20. Natura technologii uniwersyteckich 
obejmuje rozwiązania na bardzo wczesnym etapie cyklu życia technologii i pro-
duktu21, co generuje wysokie ryzyko niepowodzenia. Dodatkowo pojawiają się 
ryzyka wynikające z rodzaju relacji tworzonych w sieci powiązań występujących 
w procesie komercjalizacji. Biorąc pod uwagę fakt niskiego poziomu zaufania 
polskich przedsiębiorców do uczelni jako partnera biznesowego, wskazane są 
dalsze badania w zakresie cech determinujących wiarygodność relacji pomiędzy 
poszczególnymi uczestnikami procesów. Wiarygodność i zaufanie będą wpływały 
na siłę relacji i minimalizację pojawiającego się ryzyka.
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Dariusz M. Trzmielak*

Marketing nowych technologii  
– koncepcja i strategia 5W

Marketing w procesach wdrożeniowych nowych technologii

Procesy wdrożeniowe będą się zaczynały, gdy biznes zidentyfikuje sposoby 
wykorzystania rozwiązań naukowych lub inżynierskich, by spełnić wymagania 
rynku1. Jak piszą W. Potwora i M. Duczmal: „Adaptacja i recepcja wiedzy na temat 
marketingu ma w naszym kraju dość długą historię”2. J. Jasiński3 wskazuje zaś, że 
marketing powinien obejmować działalności sprzedaży myśli naukowo-technicz-
nej innym przedsiębiorstwom. Marketing innowacji z pewnością wykracza poza 
przedsiębiorstwo i dotyczy również aktywności organizacji naukowo-badaw-
czych. Marketing nowych technologii można uznać za pojęcie nie tylko dotyczące 
innowacji, ale również wszelkich działań związanych z powstawaniem koncepcji 
badań naukowych dostosowanych do przyszłych zastosowań w przedsiębiorstwie. 
Innowacje wywołują przede wszystkim zmiany przekształcające cały proces two-
rzenia i dostarczania wartości4. Powstanie innowacji poprzedzone jest zaistnieniem  

* Artykuł napisany na podstawie wyników badań uzyskanych w projekcie „Integracja i trans-
fer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw”. Projekt został sfinanso-
wany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
2011/01/B/NS4/05200.

1 K.B. Clark, What strategy can do for technology, [w:] The Product Development Challenge. 
Competing Through Speer, Quality, and Creativity, eds. K.B. Clark, S.C. Wheelwright, A Harvard 
Business Review Book, Boston 1999, s. 62.

2 W. Potwora, M. Duczmal, Marketing, strategie i struktury, PAN, Katowice–Opole 2001, s. 19.
3 J. Jasiński, Marketing innowacji na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, [w:] Strate-

giczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” 2010, nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, s. 93–108.

4 E. Frąckiewicz, Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 
[w:] Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, t. 1, red. B. Gre-
gor, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 149–157.
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jakiejś przyczyny, często potrzeb zmian struktury rynku, demografii, zmiany w po-
strzeganiu i preferencji, nastrojach, wartościach, powstałej nowej wiedzy, która 
generuje nowe idee5. Marketing nowych technologii obejmuje tworzenie, kształ-
towanie, dostarczanie wartości dodanej, komunikację z interesariuszami nowej 
technologii, budowanie modelu transferu technologii i modelu biznesu. Marketing 
nowych technologii może się pojawić już na etapie badań naukowych, które często 
nie mają nic wspólnego z zagadnieniami rynkowymi, ale dzięki transferowi know-
-how i know-why pozwalają na innowacje produktowe i procesowe. W odniesie-
niu do marketingowej aktywności uniwersytetów lub instytucji badawczych i roz-
wojowych w literaturze stosuje się pojęcie „marketing nauki”. Celem tej orientacji 
jest wykorzystanie założeń marketingu w obszarze nauki dla skutecznego skomer-
cjalizowania przez instytucje naukowe kompetencji i zdolności badawczych oraz 
wyników badań badawczych6. Adaptacja podejścia marketingowego do zagadnień 
innowacji technologicznych i nauki jest nieunikniona. Nasuwa się jednak wąt-
pliwość, w którym momencie powinno się myśleć o procesach rynkowych – już 
w momencie badań podstawowych, czy może badań aplikacyjnych związanych 
z nową technologią. Wprowadzanie nowych produktów jest dość powszechnym 
zagadnieniem w marketingu, jednakże zanim stworzymy produkt, musi powstać 
technologia, za pomocą której będziemy uruchamiać procesy tworzące nowy pro-
dukt. Odwołując się do określenia marketingu jako procesu sterowania, w którym 
funkcjonowanie systemu polega na wymianie strumieni, na przykład finansowych 
lub osobowych7, to marketing nowych technologii będzie związany z działania-
mi wynikającymi z kreowania potencjału rynkowego dla nowych technologii. 
Marketing nowych technologii to powiązanie narzędzi marketingu z różnego ro-
dzajami innowacjami8 w celu stworzenia wartości dodanej dla nowej koncepcji 
technologii. Wprowadzanie nowego produktu to jeden z efektów procesu komer-
cjalizacji, w którym etap wdrożenia produktu na rynek pojawia się na końcu. 

Zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju nowych technologii i ich wdrożenia 
na rynku, czyli komercjalizacji, różnią się pomiędzy organizacjami, sektorami 

5 T. Copp, Koncepcje rozwoju oraz instrumenty wsparcia innowacyjności chińskiej gospodar-
ki, [w:] Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym, 
red. E. Stawasz, T. Norek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 715, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 91, s. 203–220.

6 T. Baaken, C. Plewe, Key success factors for research institutions in research 
commercialization and industry linkages: Outcomes of a German/Australian cooperative project, 
Münster University of Applied Science, Münster [b.r.w.].

7 M. Daszkowska, D. Dąbrowski, Marketing usług w języku cybernetyki, [w:] Marketing – 
handel – konsument…, s. 67–74.

8 J. Mohr, Marketing of High-tech Products an Innovations, Prentice Hall, Upper Saddle 
River, NJ 2001, s. 18.
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i regionami. Jak wskazuje B. Lundvall9 na przykładzie doświadczeń duńskich dla 
rozwoju nowych technologii i produktów w takich dziedzinach i sektorach, jak 
farmaceutyczny, biotechnologiczny i częściowo maszynowy, kluczowe są badania 
naukowe prowadzone w środowisku uniwersyteckim. W innych sektorach, takich 
jak odzieżowy i meblowy, wiele innowacji wynika z aktywności rynkowej firm. 
Doświadczenie i codzienny kontakt z klientami umożliwiają skuteczne przejście 
przez etapy procesu komercjalizacji. W kontekście marketingu nowych technolo-
gii konkurencyjność może być uzyskiwana za pomocą tradycyjnego pozycjono-
wania produktu i uzupełniana strategiami ukierunkowanymi na kreowanie wie-
dzy. Tworzenie wartości dodanej oferty jest nacechowane innowacjami produktu, 
udoskonalaniem procesu, uczeniem się organizacji i ulepszaniem działań przed-
siębiorstwa10. Można określić sukces technologii i ewentualnie nowego produktu, 
stwierdzając za C. Wilsonem i M. Kennedym, że oprócz komercyjnego sukcesu, 
nowa technologia i produkt będą rozpoznawane przez inne wyznaczniki sukcesu, 
na przykład nagrody za innowacje techniczne11. W wypadku marketingu nowych 
technologii zasadne byłoby określenie sukcesu komercjalizacyjnego jako zwią-
zanego z wdrożeniem nowej technologii lub ze sprzedażą własności przemysło-
wej bądź praw do niej. Nagrody za postęp technologiczny i innowacje technicz-
ne w tym wypadku nie mają zasadniczego znaczenia ekonomicznego, nie każdy 
wynalazek bowiem będzie oznaczał sukces komercjalizacyjny. Jednakże każdy 
wynalazek może wzmocnić komunikację z rynkiem w zakresie kształtowania 
wizerunku. Proces komercjalizacji może się zakończyć nawet w początkowych 
fazach na przykład związanych z oceną technologii12, w której mimo wysokiej 
oceny technicznej technologia nie jest rekomendowana do dalszych prac wdro-
żeniowych ze względu na niski potencjał rynkowy13. Spośród wielu pomysłów 
na nowe technologie i produkty, szansę na wdrożenie mają jednak tylko nielicz-
ne z nich. Może to oznaczać rozmijanie się wynalazczości z potrzebami rynku,  

9 B. Lundvall, Innovation, growth and social cohesion. The Danish model, Edward Edgar 
Publishing, Northampton 2004, s. 38.

10 T.P. Murtha, S.A. Lenway, J.A. Hart, Managing new industry creation, Stanford University 
Press, Stanford 2001, s. 7.

11 C. Wilson, M. Kennedy, Improving the product development process, [w:] Competing 
Globally Through Customer Value. The Management of Strategic Suprasystem, eds. M.J. Stahl,  
G.M. Bounds, Quorum Books, New York 1991, s. 430.

12 Proces komercjalizacji jest określany przez dziewięć faz, które wyszczególnił V. Jolly, 
Commercializing New Technologies. Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, 
Boston 1997.

13 B. Gregor, D. Trzmielak, Badania rynkowe w sektorze nowych technologii – ocena poten-
cjału rynkowego metodą Quicklook, [w:] Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, red.  
K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wro-
cław 2006, s. 456.
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liczba patentów na milion ludności jest bowiem nieproporcjonalnie wyższa w Pol-
sce w porównaniu z krajami starej Unii w stosunku do nakładów na sektor B+R 
w sektorze przedsiębiorstw14. 

Percepcja menedżerów technologii i innowatorów jest kluczowym elemen-
tem w komercjalizacji nowych technologii15. Proces rozwoju nowej technologii 
często jest nazywany procesem uczenia się organizacji, naukowców i menedże-
rów, w którym najważniejsze są: pozyskanie wiedzy i umiejętności, ich prezenta-
cja oraz komunikacja z rynkiem w celu uzyskania na przykład sprzedaży licencji 
lub technologii16. Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że w procesie ko-
mercjalizacji proces uczenia się organizacji również będzie występował. Kluczo-
wym punktem w tym wypadku będzie ocena potencjału rynkowego, czyli analiza 
i badania rynku z rozbudowaną częścią analizy ochrony patentowej lub ochrony 
praw własności przemysłowych. Komunikacja z rynkiem oznacza promocję ko-
mercjalizacji, poszukiwanie partnerów bądź inwestora do wspólnego innowacyj-
nego przedsięwzięcia, zakupu technologii, a raczej praw z niej płynących, którzy 
dostarczą, przykładowo, środków finansowych, zasobów materialnych i niemate-
rialnych przeznaczonych na rozwój i wdrożenie technologii. Na etapie promocji 
pojawia się również problem wyceny własności intelektualnych, czyli określenia 
ceny technologii17. Omówienie zagadnienia ceny jako instrumentu marketingu no-
wych technologii wymaga jednak analizy wyceny technologii w odniesieniu do 
standardów firm venture capital lub aniołów biznesu. 

Marketing nowych technologii pojawia się już na etapie prezentowania kon-
cepcji badań. Działania marketingowe zdecydowanie ułatwiają, przyspieszają 
i zmniejszają ryzyko niepowodzenia transformacji wyników badań naukowych 
ze sfery nauki do sfery przemysłu18. Jednakże można zaobserwować, że jego rola 
będzie rosła w miarę zbliżania się technologii do rynku i podejmowania przez 
przedsiębiorstwo ryzyka wdrożenia. Czy marketing nowych technologii wymaga 
innego podejścia do planowania i konstrukcji instrumentów marketingowych niż 
rynek nietechnologiczny? Literatura przedmiotu nie przynosi jednoznacznej od-
powiedzi. Działania marketingowe z pewnością zależą od typu innowacji. Mohr19 

14 GUS cyt. za: Missions Economiques, „Revue Elargissement” 2003, nr 44, Eurostat.
15 J.A. Varela, P. Fernández, M.L. Del Río, B. Bande, Cross-functional conflict, conflict han-

dling behaviors and new product performance in Spanish firms, „The Authors Journal Compilation” 
2005, vol. 14, No 4, s. 361.

16 J.A. Varela, P. Fernández, M.L. Del Río, B. Bande,op. cit., s. 355.
17 V.K. Jolly, op. cit., s. 32.
18 L. Białoń, Wsparcie marketingowe, [w:] Zarządzanie wynikami badań naukowych. Porad-

nik dla innowatorów, red. A.H. Jasiński, Wyd. Nauk. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 
Warszawa–Radom 2011, s. 43-86.

19 J. Mohr, op. cit., s. 23–28.
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prezentuje pogląd, że rynek zaawansowanych technologii wymusza akceptowa-
nie przez organizacje zdecydowanie wyższego poziomu ryzyka niż dzieje się to 
w wypadku zarządzania produktami o niskim poziomie technologicznym. Zarzą-
dzanie marketingiem nowych technologii wymaga innych relacji wewnątrz i na 
zewnątrz firmy (kluczowym klientem wewnętrznym i zewnętrznym są inżyniero-
wie i działy B+R). G. Moore20 argumentuje, że pomiędzy rynkiem innowatorów 
i wczesnych naśladowców a wczesną większością w cyklu życia produktu istnieje 
często przepaść pod względem postrzegania korzyści, co może determinować za-
hamowanie wdrożenia technologii i produktu. W konsekwencji technologia i pro-
dukt wpadają w tzw. przepaść. K. Klincewicz nazywa zjawisko wejścia przed-
siębiorstwa w przepaść Moora efektem siodła21. Urbaniak proponuje stosowanie 
oceny cyklu życia (life cycle assessment) jako niezbędnej techniki, która służy do 
zbadania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie 
życia22. Cykl życia technologii jest odmienny od klasycznego cyklu życia produk-
tu, rozpoczyna się bowiem przed wprowadzeniem na rynek. Przedrynkowy cykl 
życia jest nie tylko inny, ale może być dłuższy niż cykl rynkowy na przykład na 
rynku produktów farmaceutycznych23.

Technologia – produkt przegląd koncepcji

Problem zarządzania technologią, pomijając specyfikę wynikającą z jej 
struktury jako pewnego produktu działań naukowo-badawczych i rynkowych, 
jest istotny z powodu konieczności nie tylko dokonywania transferu „nowości” 
do przedsiębiorstw, ale przede wszystkim koncentracji na identyfikacji potrzeb, 
preferencji i oczekiwań potencjalnego lub rzeczywistego nabywcy24. Techno-
logia jest wiedzą zastosowaną w praktyce25. Z tego punktu widzenia dyskusja  

20 G.A. Moore, Crossing the Chasm. Marketing and Selling High-tech Product to Mainstream 
Customer, Harper Business Essential, New York 2002, s. 9–27.

21 K. Klincewicz, Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów 
i usług, Wyd. Nauk. WZ UW, Warszawa 2011, s. 86. 

22 M. Urbaniak, Podejście produkt ecodesign w marketingu nowoczesnych technologii, [w:] 
Marketing Technologiczny i marketing terytorialny, red. T. Markowski, D. Trzmielak, J. Sosnowski, 
PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, z. 235, Warszawa 2007, s. 212–228.

23 Marketing nowych technologii omawia szczegółowo D.M. Trzmielak, Komercjalizacja 
wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wyd. UŁ, Łódź 2013.

24 B. Sojki, Zarządzanie produktem w usługach badawczych, [w:] Marketing instytucji nauko-
wych i badawczych, red. W. Wiśniowski, Wyd. Nauk. Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, Prace 
Instytutu Lotnictwa nr 208, s. 109–114.

25 R.C. Dorf, T.H. Byers, Technology ventures. From idea to enterprise, McGraw-Hill, New 
York 2005, s. 124–131.
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o rozwoju technologii musi prowadzić do łączenia jej z rynkiem. W odpowiednim 
czasie możliwości firmy konfrontowane są z ryzykiem odrzucenia technologii 
przez rynek. W. Grudzewski i I. Hejduk26 obok możliwości firmy, właściwego ter-
minu wejścia na rynek i ryzyka niepowodzenia podkreślają wagę dynamikę roz-
woju firmy lub technologii. Jednakże bazę dla wielu technologii stanowią badania 
podstawowe, w których dociekania teoretyczne prowadzą do uzyskiwania wyni-
ków badań mogących stanowić źródło dla nowych przedsięwzięć biznesowych 
(np. nanotechnologia, biotechnologia, biomedycyna, farmacja). Obecnie można 
traktować technologię jako aplikację wiedzy, procesów, procedur i umiejętności 
w biznesie. J. Wissema27 podkreśla, że pojęcie technologii pojawia się po przejściu 
wyników badań z fazy badań podstawowych do badań stosowanych. Aktywność 
w dziedzinie nauk stosowanych prowadzi do powstania i rozwoju technologii.  
T. Pinch i W. Bijker28 wyraźnie podkreślają nierozerwalny związek nauki i tech-
nologii w XXI wieku. Ich podejście wprowadza pojęcie nowoczesnej technologii, 
która pozwala na zidentyfikowanie technologii w XXI wieku, kiedy łączy się ona 
z nauką poprzez innowacyjne zaangażowanie naukowców we wdrażanie wiedzy 
do praktyki. L. Winner29, definiując technologię, dodaje, że zaangażowanie na-
ukowców w wykorzystanie nauki i jej rezultatów w praktyce powinno być oparte 
na konstruktywizmie (podejście społeczno-konstruktywistyczne). Każdy nowy 
proces, wynalazek mogą być relatywnie oceniane jako wartościowe lub bezwarto-
ściowe w zależności od tego, jakie zastosowanie i rynki znajdziemy. Dlatego auto-
rzy wyników badań i wynalazków (np. naukowcy) powinni bardziej realistycznie 
podchodzić do wykorzystania wiedzy, technik, know-how i metodologii w praktyce, 
oceniając poziom barier prawnych, ekonomicznych, politycznych, infrastruktural-
nych i społecznych dla przyszłej technologii. Wyniki projektu naukowo-badawcze-
go, uzyskane w efekcie prac wynalazczych prototypy powinny stanowić konkret-
ną ofertę dla przemysłu30. S. Kline31, analizując pojęcie technologii w XX wieku, 
wyznaczył cztery jej składniki: 1) proces, 2) socjotechniczny system produkcji,  

26 W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie 
i wyzwania ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 166.

27 J.G. Wissema, Technostarterzy dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 122–130;  
J.G. Wissema, J. Verloop, Uniwersytet Trzeciej Generacji: uczelnia XXI wieku, Wyd. Zante, Zębice 
2009, s. 166–180.

28 T.J. Pinch, W.E. Bijker, The social construction of facts and artifacts, [w:] Philosophy 
of Technology. Technological Condition an Anthology, eds. R.C. Scharff, V. Dusek, Blackwell 
Publishing, Malden 2009, s. 210–212.

29 L. Winner, Social Constructivism: Opening the black box and finding it empty, [w:] 
Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology, eds. R.C. Scharff, V. Dusek, 
Blackwell Publishing, Malden 2009, s. 233–243.

30 A.H. Jasiński, Proces transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycz-
nych, [w:] Zarządzanie wynikami badań…, s. 11–22. 

31 S.J. Kline, What is technology, [w:] Philosophy of Technology…, s. 210–212.
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3) wiedza, technika, know-how lub metodologia i 4) socjotechniczny system wy-
korzystania wiedzy, techniki, know-how lub metodologii. Nierozerwalnym skład-
nikiem technologii są procesy. Procesy technologiczne kształtują produkcję, któ-
ra jest możliwa dzięki takim zasobom, jak ludzie, maszyny, laboratoria, finanse 
znajdujące się w otoczeniu prawnym, ekonomicznym, politycznym i technicznym 
tworzącym socjotechniczny system produkcji. Kolejnymi elementami technologii 
są wiedza, techniki, know-how i metodologie niezbędne do tego, by dokonać apli-
kacji i odkryć w zastosowaniu wyników badań. Jednakże sama wiedza, know-how 
i znajomość techniki oraz metodologii nie wystarczają do rozwoju technologii  
i w konsekwencji do wdrożenia na rynku (czyli do komercjalizacji). To doświad-
czenie i umiejętności ludzi umożliwiają połączenie różnych zasobów, dostosowa-
nie ich do otoczenia w celu uruchomienia produkcji. 

Technologia jest też opisywana przez socjologów. Drengson32, identyfi-
kując procesy socjoekonomiczne, wyróżnił technologiczną anarchię, technofi-
lię, technofobię oraz właściwą technologię. Technologiczna anarchia stymuluje 
szybkie zmiany technologiczne przy jednoczesnym ambiwalentnym stosunku 
społeczeństwa do zmian na rynku. Anarchia technologiczna zachęca do przeło-
mowych innowacji. Technofilia pozwala szybko dostrzegać korzyści w rozwo-
ju i wdrożeniach technologii. Rozpoznanie „technofilów” przez przedsiębior-
stwa pozwala przygotować działania marketingowe umożliwiające dotarcie do 
innowatorów i wczesnych naśladowców na rynku podczas kształtowania cy-
klu życia produktu. Obawy przed nowymi technologiami kształtują technofo-
bię. Z punktu widzenia zarządzania rozwojem technologią i nowymi produkta-
mi technofobia może charakteryzować segmenty technologicznych maruderów 
lub osób całkowicie odrzucających innowacje. Właściwa technologia wskazuje 
obecny socjoekonomiczny ekosystem. Nowe technologie postrzegane są jako 
„lepsze, szybsze i tańsze”33 w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami. Jedno-
cześnie nie powodują radykalnych zmian w ekosystemie. Właściwe technologie 
powstają w wyniku zmian i ulepszeń. Stąd technologie należy rozumieć dyna-
micznie. W efekcie szybkiego rozwoju badań naukowych i rozwojowych oraz 
zmiany potrzeb nabywców, nowe technologie wypierają starsze34. Jako przy-
kład mogą posłużyć rozwiązania technologicznie w sektorze elektroniki, któ-
re pozwalają na stwarzanie coraz to lepszych telefonów komórkowych, pełnią-

32 A.R. Drengson, Four Philosophies of technology, [w:] Technology and Values, Essential 
Readings, red. C. Hanks, Wiley-Blackwell, Malden 2010, s. 26–37.

33 W.B. Zehner, D. Trzmielak, E. Gwarda-Gruszczyńska, C.B. Zehner, Technology Taxonomy, 
[w:] Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm, red. D. Trzmielak, 
Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 11–34. 

34 J. Koszałka, Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodków inno-
wacji, PARP, Gdańsk 2011, s. 60. 
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cych coraz więcej funkcji i wypierających szybko wcześniejsze modele z rynku.
A. Gehlen35, z perspektywy filozoficzno-antropologicznej, również podkre-

śla znaczenie powstania procesu/-ów w tworzeniu technologii. Jednakże stwo-
rzenie procesu nie ma wartości bez intelektualnego udziału ludzi. Intelektualne 
przekształcenie wiedzy w praktyczne zastosowanie pozwala mówić o skutecznym 
wykorzystaniu technologii. Informatyzacja organizacji przyniesie niewiele pożyt-
ku, jeśli nie włączymy do technologii składnika intelektualnego pozwalającego 
oceniać, wartościować i poprawnie wykorzystać wiedzę, doświadczenie i umie-
jętności stworzone w przedsiębiorstwie. 

Jeszcze inne spojrzenie na technologię mają M. Tushman i P. Anderson36, któ-
rzy zastąpili dominujący model technokratyczny technologii analizami socjologicz-
nymi decyzji producentów i użytkowników nowych technologii. Nie tylko cechy 
techniczne kształtują rozwój i wdrożenie technologii, ale też przełożenie atrybu-
tów innowacyjnych na przewagę konkurencyjną i potrzeby nabywców technologii.

5W w koncepcji marketingu nowych technologii

Proces komercjalizacji nowych technologii kończy się wprowadzeniem tech-
nologii lub produktu na rynek. Należy wtedy porzucić myślenie twórcze i rynek 
staje się głównym „partnerem” wszelkich działań związanych z dalszym cyklem 
życia nowych technologii. Efektywność przedsiębiorstwa w realizacji zadania, ja-
kim jest wprowadzanie i rozwój technologii na rynku wymaga modyfikacji w za-
potrzebowaniu na wiedzę dokonywanych w odpowiedzi na zmieniającą się sytu-
ację rynkową37. Realizacja strategii komercjalizacji w odniesieniu do sprzedaży 
nowych technologii lub udzielenia licencji powinna się opierać na odpowiednim 
opracowaniu instrumentów. Koncepcję „5W”38 może ułatwić przygotowanie stra-
tegii sprzedaży technologii lub jej licencjonowania. Koncepcję „5W” stworzono 
na podstawie „5P” w marketingu i ułatwia ona również negocjacje przy sprzedaży 
technologii lub tworzeniu koncepcji umowy licencyjnej. Należy dodać, że w dzia-
łaniach marketingowych w odniesieniu do nowej technologii jest wiele koncep-

35 A. Gehlen, A Philosophical-antropological perspective on technology, [w:] Philosophy of 
Technology…, s. 213–220.

36 K. Klincewicz, Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera, Wyd. Nauk. 
WZ UW, Warszawa 2010, s. 46.

37 M. Pluta-Olearnik, Wdrażanie nowych strategii marketingowych w instytucjach badaw-
czych i naukowych, [w:] Marketing instytucji naukowych…, s. 10–16.

38 G. Ben-Menachem, The Ins and Outs of In – and Out – Licensing, [w:] Best Practices 
in Biotechnology Business Development. Valuation, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, 
Market Selection, Communication, Intellectual Property, ed. Y. Friedman, Logos Press, Washington 
2008, s. 91–109. 
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cji, które łączą świat naukowych badań i rynek. Dla przykładu można wskazać 
grywalizację jako implementację struktury i mechaniki gier do świata rzeczywi-
stego celem wzbudzenia zaangażowania użytkowników, zmiany ich zachowań 
oraz rozwiązania problemów marketingowych39. W sytuacjach kupna-sprzedaży 
lub udzielenia-zakupu licencji mamy specyficzny rodzaj relacji. Z jednej strony 
(sprzedaży, udzielenia licencji) wiedza opiera się na zaawansowanych badaniach 
naukowych i dużej zdolności do tworzenia nowej wiedzy, z drugiej mamy, jak na-
zywa to R. Hadson40, „pure resaerch, ubogą wiedzę” nabywcy technologii. Uboga 
wiedza nabywcy w odniesieniu do nowej technologii może jednak być konfronto-
wana z dużą wiedzą i kompetencjami rynkowymi. Duże zasoby nabywcy i sprze-
dawcy (udzielającego licencję lub kupującego) może tworzyć pewnego rodzaju 
barierę we wdrażaniu nowych technologii. 

Rysunek 1. Koncepcja 5W w strategii sprzedaży i licencjonowania nowych technologii

Źródło: opracowanie na podstawie G. Ben-Menachem, The Ins and Outs of In – and Out – Licens-
ing, [w:] Best practices in Biotechnology Business Development. Valuation, Licencing, Cash Flow, 
Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property, ed. Y. Friedman, 
Logos Press, Washington 2008, s. 91–109. Zob. D.M. Trzmielak, Komercjalizacja wiedzy i technolo-
gii – determinanty i strategie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. 

39 K. Wrona, Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketin-
gowych, [w:] Marketing instytucji naukowych…, s. 233–246. 

40 R. Hadson, Some UK Experience of Technology Transfer and Commercialization, [w:] 
Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovative Ecosys-
tems, eds. J.S. Butler, D.V. Gibson, Edward Elgar, Northampton 2011, s. 82–103. 
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Sprzedaż-zakup oraz udzielenie lub zakup licencji jest elementem transferu 
technologii. Te działania wiążą w procesie komercjalizacji bezpośrednio co naj-
mniej dwa podmioty: sprzedawcę i nabywcę oraz licencjobiorcę i licencjodawcę. 
Jednakże inne podmioty (interesariusze skomercjalizowania technologii) mogą 
być bezpośrednio lub pośrednio zainteresowane transferem technologii, na przy-
kład autorzy wynalazku, badań naukowych, potencjalni producenci czy koope-
ranci. Dlatego ważne jest, aby określić: „kto” sprzedaje-nabywa technologię lub 
udziela i kupuje licencje, jakie są ich oczekiwania, co jest kupowane lub jakie 
prawa są udzielane. R. Barski i T. Cook41 specjalistów od poszukiwania projek-
tów technologicznych o potencjale rynkowym nazywają sniffer dogs (psy tropią-
ce, mistrzowie przedsiębiorczości, wywiadowcy technologii). Sprzedaż oznacza 
przejęcie w pełni praw do nowej technologii. Jednakże dalszy rozwój technologii 
może oznaczać konieczność utrzymania relacji ze sprzedawcą. Na problem „co” 
sprzedajemy lub kupujemy zwracają uwagę Mohr i współpracownicy42. Można 
sprzedawać know-how, know-why, idee, prototyp, prawa własności, koncepcję 
biznesową, dostęp do rynku oraz „przyszłość” przedsiębiorstwa. Zakup np. licen-
cji pełnej oznacza wykorzystanie technologii w takim zakresie jak licencjodawca. 
Licencja ograniczona może ograniczać ilościowy, terytorialny lub czasowy za-
kres jej wykorzystania43. Licencjobiorca może być jednym bądź jednym z wielu 
partnerów licencjodawcy. Działalność przedsiębiorcy na rynku często wymaga 
od niego dostosowania się do warunków rynków. To z kolei może powodować 
konieczność wprowadzania na rynek nowych odmian produktu i również zmian 
w licencjonowanej technologii. „Co” oznacza również, jakie zmiany w technolo-
gii może dokonać nabywca lub licencjobiorca. Kolejny istotny wniosek wypływa 
z odpowiedzi na pytanie: „dlaczego” właściciel nowej technologii zamierza ją 
sprzedać lub udzielić licencji? Sprzedaż lub udzielenie licencji może wynikać z:

 • braku zasobów na rozwój technologii;
 • pojawienia się „ścieżki śmierci” dla nowej technologii44;
 • niewielkiego lub kończącego się potencjału rynkowego dla sprzedawcy;
 • małego potencjalnego dochodu;
 • braku kompetencji w prowadzeniu sprzedaży na innym rynku;

41 R. Barski, T. Cook, Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczel-
niach, PARP, Zielona Góra–Oxford 2011, s. 41.

42 J. Mohr, S. Sengupta, S. Slater, Marketing of High-Technology Product and Innovations, 
Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2005, s. 207–209. 

43 D. Trzmielak, S. Byczko, Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na 
uczelni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskie-
go, Gdańsk 2010, s. 45–49. 

44 „Ścieżkę śmierci” omawia szczegółowo D. Trzmielak, High-tech Product Development, 
Markets and SMEs Perspectives, [w:] Productová polityka v globálnym obchode, red. V. Killár,  
L. Knošková, Vydavatel’stvo Ekonóm, Bratysława 2009, s. 59–72.
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 • braku środków na dalszy rozwój technologii;
 • zahamowaniu rozwoju technologii w efekcie braku koncepcji rozszerzenia 

technologii lub dotarcia do nowych segmentów rynku45;
 • braku partnerów (naukowych, finansowych, biznesowych) do wprowadze-

nia technologii na rynek;
 • nieakceptowania ryzyka rozwoju technologii;
 • szybkiego rozwoju konkurencyjnych technologii, w porównaniu z możli-

wościami sprzedawcy lub licencjodawcy;
 • przyjętej w organizacji strategii transferu technologii.

Wdrożenie strategii sprzedaży i licencjonowania powinna poprzedzić analiza 
przyczyn zakupu lub udzielenia licencji. W procesie transferu technologii do prze-
mysłu czy na rynek „kiedy” stanowi ważny element taktyki i stanowi określenie 
momentu sprzedaży lub długości trwania licencji. Jest on bezpośrednio związany 
z ceną sprzedaży bądź opłatami licencyjnymi („za ile”). Rodzaje, wielkość opłat 
i czas trwania licencji wpływają na dochód oraz koszty transakcji. W wypadku 
wdrażania technologii ocena 5W ułatwia ocenę ryzyka inwestycyjnego.

Zakończenie

Marketing nowych technologii jest ważnym wsparciem dla procesów rozwoju 
technologii zarówno w fazie przedrynkowej, jak i rynkowej. Należy jednak pod-
kreślić rolę działań uświadamiających potencjał rynkowy już w fazach kreowania 
idei nowej technologii. Klasyczny marketing, który utożsamiany jest z zastoso-
waniem 5P często nie jest skuteczny w fazach przedrynkowego życia technologii, 
produkt bowiem – technologie nie są jeszcze definitywnie zdefiniowane. Cena 
może obejmować nie tylko jednostkowy przychód, ale przyszłe dochody wyni-
kające z działań rozwojowych przedsiębiorcy. Natomiast promocja nie może być 
stosowana do rynków docelowych, bo jeszcze nie zostały one jasno określone.  
Z kolei dystrybucja może odbywać się pomiędzy laboratoriami naukowo-badaw-
czymi i przedsiębiorstwem w fazie przedrynkowej, gdzie wiedzę o technologii 
należy zachować w ścisłej tajemnicy. Ostatni element marketingu-mix – ludzie, 
którzy zaangażowani są w rozwój technologii, często różnią się innymi koncep-
cjami (np. naukowymi i biznesowymi) i motywami, dla których rozwijają techno-
logię. Dlatego też koncepcja 5W: „co”, „kto” „dlaczego”, „kiedy” i „za ile” może 
stanowić pomocny instrument uzupełniający przyszłe działania marketingowe 
przedsiębiorstw.

45 Szerzej ten problem omawia G.A. Moore, op. cit.
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Beata Szymańska

Satysfakcja komercyjnego klienta usług  
sanatoryjnych w Polsce

Wstęp

Zdrowie od najdawniejszych czasów stanowiło przedmiot zainteresowania 
człowieka. Zainteresowanie to wzrastało w obliczu zagrażającej lub zaistniałej 
choroby. Współcześnie zdrowie jest traktowane jako wartość, zasób, dzięki któ-
remu możemy urzeczywistniać swoje aspiracje i plany, zaspokajać potrzeby, ra-
dzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Inwestowanie we własne zdro-
wie, odpowiedzialność za nie, stało się normą w nowoczesnych społeczeństwach, 
a profilaktyka zdrowotna uznawana jest za priorytetową w ochronie zdrowia.

Rynek zdrowotny, dla którego zdrowie stało się produktem, intensywnie się 
rozwija, poszerzając i doskonaląc swoją ofertę. Obejmuje on m.in. rynek urody 
i sprawności fizycznej, zdrowej żywności, chirurgii plastycznej, suplementów die-
ty, turystyki zdrowotnej. Obserwuje się rosnący wzrost wydatków na prewencję 
i opiekę zdrowotną w gospodarstwach domowych1 osób, które chcą być zdrowe 
i o zdrowie swoje tudzież swoich bliskich się troszczą.

Jednym ze sposobów zapobiegania chorobom, służącym także regeneracji sił 
fizycznych, psychicznych, a także duchowych jest czasowa zmiana miejsca poby-
tu i stylu życia, taką możliwość daje wyjazd do uzdrowiska.

Styl życia uznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia za jeden 
z podstawowych wśród czynników determinujących osobnicze zdrowie człowie-
ka. Styl życia jest sposobem życia, który opiera się na wzajemnym oddziaływaniu 
warunków życia i indywidualnych wzorców zachowania określonych przez czyn-
niki społeczno-kulturowe i osobiste cechy charakteru. Związki pomiędzy stylem 
życia a zdrowiem są od dawna znane i wykorzystywane w podejmowaniu działań 
mających służyć poprawie zdrowia. Takimi działaniami są m.in. pobyty w uzdro-
wiskach mające przywrócić sprawność i siły nadwerężone poprzez niekorzystne 

1 Szerzej na ten temat w: GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Narodo-
wy Rachunek Zdrowia za 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23.07.2013 r.
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warunki życia współczesnego człowieka, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego. 
Należy podkreślić, że warunki te będą spełnione wówczas, jeżeli kuracjusz spo-
tka się z ofertą spełniającą jego wymagania i oczekiwania, a pobyt w uzdrowisku 
w pełni go usatysfakcjonuje.

Rysunek 1. Osobnicze uwarunkowania zdrowia (w %)

Źródło: M. Lalonde, A New Perspective on the Canadians, Working Document, Minister of 
National Health and Welfare, Ontario 1974.

Celem niniejszego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jakie 
czynniki determinują satysfakcję komercyjnych kuracjuszy polskich uzdrowisk 
oraz jaki jest jej poziom. Pogłębienie wiedzy w tym zakresie może usprawnić 
zarządzanie usługami zdrowotnymi świadczonymi przez sanatoria, a także wska-
zać kierunki zmian, które pozwolą nawiązać długotrwałe relacje z kuracjusza-
mi, utrzymać stałych, lojalnych klientów i pozyskać nowych. W praktyce, lepsza 
znajomość tego zagadnienia może pozwolić poszczególnym sanatoriom czy też 
uzdrowiskom, skutecznie i efektywnie działać na specyficznym, konkurencyjnym 
rynku usług uzdrowiskowych.
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Potencjał usługowy polskich uzdrowisk

Usługa uzdrowiskowa jest unikatowa, świadczona jest bowiem przy wykorzy-
staniu zasobów specyficznych2, którymi są naturalne surowce lecznicze, mikrokli-
mat, wyjątkowa lokalizacja. Rzadkość i ograniczenia przestrzenne w występowaniu 
tych zasobów powodują, iż są one niemożliwe do imitacji i substytuowania, a tym 
samym do wykorzystania przez konkurentów. Zdolność przedsiębiorstwa uzdrowi-
skowego do świadczenia usługi uzdrowiskowej to „powtarzające się wzorce dzia-
łania w korzystaniu z zasobów w celu kreowania, produkowania i/lub oferowania 
produktów na rynku”3. Świadczenie wyjątkowych usług, jakimi są usługi uzdrowi-
skowe, warunkowane jest występowaniem zasobów specyficznych dla tego rynku. 

Czynniki określające zdolność do świadczenia usług uzdrowiskowych może-
my podzielić na dwie podstawowe grupy: są to obowiązujące uregulowania prawne 
oraz posiadany potencjał usługowy. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych4 definiuje podstawowe pojęcia oraz określa warunki niezbędne do 
świadczenia tych usług. Rozdział 2 art. 4. 1 ustawy zawiera zapis mówiący o tym, 
że lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia5.

Można zatem usługi świadczone w uzdrowiskach i sanatoriach zaliczyć do gru-
py specyficznych świadczeń medycznych. Są one udzielane na zasadach określo-
nych przez ustawę w rozdziale 2 art. 14 stwierdzających, że świadczenia zdrowotne 
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane na podstawie wystawionego 
przez lekarza:

 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo,
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju 

świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku6. 

Zapis ten oznacza, że pacjent/kuracjusz może korzystać z usług uzdrowisko-
wych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wówczas, gdy jest skiero-
wany na leczenie przez lekarza, bądź na zasadach pełnej odpłatności, o ile nie ma 
przeciwwskazań lekarskich do korzystania z takiej formy leczenia czy rehabilitacji.

Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe są heterogeniczne, posiadają unikatowe 
wiązki zasobów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kształtujących ich 
potencjał usługowy, a także wpływających na kształt oferty uzdrowiskowej. 

2 M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta 
i przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 191.

3 Ibidem s. 195.
4 DzU, 2005, nr 167, poz. 1399. 
5 Ibidem, rozdz. 2, art. 4.1.1.
6 Ibidem, rozdz. 2, art. 14.
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Transformacja ustrojowa przełomu lat 1989/1990 spowodowała zmiany na 
rynku ochrony zdrowia, w tym również na rynku usług uzdrowiskowych. Lecz-
nictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Funk-
cjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej7, która wprowadziła do systemu ochrony zdrowia elementy wolne-
go rynku, co dało możliwość przekształcania placówek ochrony zdrowia, w tym 
również uzdrowisk, w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Mogą one konku-
rować na rynku usług medycznych, a także samodzielnie dysponować środkami  
finansowymi. Wraz ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi zmienił się sposób 
postrzegania własnego zdrowia przez Polaków, którzy zaczęli traktować je jako 
cenną wartość, stanowiącą zasób pozwalający na pełnienie określonych funkcji 
w społeczeństwie i realizację swoich planów i zamierzeń. Z biernych uczestni-
ków procesu leczniczo-rehabilitacyjnego stali się aktywnymi, współpracującymi 
usługobiorcami. Efektem tych zmian stało się zwiększone zapotrzebowanie na 
świadczenia uzdrowiskowe. Sanatoria, dostosowując się do warunków rynko-
wych, odpowiedziały na wzrastający popyt podażą usług uzdrowiskowych o co-
raz wyższym standardzie, ale od 1990 do 1995 roku zmniejszającą się ich liczbą. 
Po roku 1995 obserwuje się ponowny rozwój tego segmentu ochrony zdrowia, 
przejawiający się przede wszystkim w systematycznie wzrastającej liczbie łóżek, 
liczbie osób korzystających z kuracji, modernizacji istniejących obiektów, wpro-
wadzaniu innowacyjnych produktów, oferowaniu dodatkowych korzyści klientom 
oraz dużej różnorodności propozycji dla kuracjuszy.

Tabela 1. Placówki lecznictwa uzdrowiskowego w latach 2004–2011

Rok Szpitale  
uzdrowiskowe

Sanatoria  
uzdrowiskowe

Zakłady  
przyrodolecznicze

Przychodnie  
uzdrowiskowe

2004 69 155 – 25
2005 65 156 – 26
2006 68 161 – 28
2007 69 159 – 28
2008 66 154 – 23
2009 67 166 – 22
2010 65 171 – 20
2011 63 182 12 20

Źródło: własne na podstawie Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia roku 2005, 2006, 
2007, 2008, 2011, GUS, Warszawa.

7 DzU, 1191, nr 91, poz. 48, z późn. zm.
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W konsekwencji wprowadzonych w 2005 roku uregulowań prawnych (usta-
wa o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych) zmieniła się metodologia gromadzenia danych oraz 
sposób ich prezentacji przez GUS. Stąd też w tab. 1 brak jest informacji o sana-
toriach rehabilitacyjnych i liczbie pacjentów w nich przebywających. Sanatoria 
rehabilitacyjne w klasyfikacji GUS są prezentowane jako oddzielne jednostki, nie-
funkcjonujące w ramach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Rysunek 2. Liczba łóżek w sanatoriach uzdrowiskowych i stopień ich wykorzystania 
w latach 1990–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie Podstawowe dane z zakresu ochrony zdro-
wia 2005–20011 roku, GUS, Warszawa; Roczniki statystyczne województw 1991–2008.

W roku 1990 sanatoria uzdrowiskowe dysponowały prawie 30 tysiącami 
miejsc dla kuracjuszy. Do roku 2000 ich liczba systematycznie się zmniejszała, 
w krytycznym momencie spadła do 19 943 łóżek. Od 2001 r. baza noclegowa 
ponownie była rozbudowywana, by osiągnąć w roku 2011 poziom z roku 1990. 
Również od roku 2001 obserwuje się systematycznie zwiększającą się liczbę ku-
racjuszy – od 326 778 do 438 615 w roku 2011.

Liczba łóżek w szpitalach uzdrowiskowych pomiędzy rokiem 1990 a 2011 
ulegała wahaniom. W roku 2008 osiągnęła poziom zbliżony do roku 2002 z licz-
bą 10 239 miejsc w szpitalach uzdrowiskowych. W roku 2011 liczba ta zmniej-
szyła się i wynosiła 9658. Od roku 1990 do 2010 obserwowano zwiększającą się 
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liczbę kuracjuszy. O ile w roku 2010 z terapii w polskich szpitalach uzdrowisko-
wych skorzystało 155 728 pacjentów to w roku 2011 liczba ta zmniejszyła się do 
137 000. 

Rysunek 3. Liczba łóżek w szpitalach uzdrowiskowych i stopień ich wykorzystywania 
w latach 1990–2011

Źródło: jak do rys. 2.

Podsumowując należy podkreślić, że od roku 1995 wzrasta systematycznie 
liczba łóżek pozostających w dyspozycji sanatoriów uzdrowiskowych, przy jed-
noczesnym zmniejszaniu się liczby łóżek w szpitalach uzdrowiskowych. Z le-
czenia stacjonarnego w roku 2008 skorzystało 583 000 osób, o 41% więcej niż 
w roku 2000. Natomiast w 2011 roku było to 575 000. Analizując przytoczone 
dane można przypuszczać, że w warunkach rynkowych uzdrowiska lepiej zarzą-
dzają istniejącą bazą noclegową i efektywniej ją wykorzystują.

Do roku 2009 systematycznie zmniejszała się liczba kuracjuszy pełnopłat-
nych. Od roku 2010 obserwuje się trendy wzrastające, co z pewnością jest wyra-
zem dużego zapotrzebowania Polaków na lecznictwo uzdrowiskowe. Obecnie czas 
oczekiwania na pobyt w sanatorium (w zależności od województwa trwa od 1 do  
2 lat) oraz pewnego rodzaju reglamentacja tych usług przez NFZ (przysługuje jeden 
pobyt na 2 lata) powoduje, że Polacy częściej decydują się na kuracje pełnopłatne 
w uzdrowiskach łącząc wypoczynek z leczeniem i rehabilitacją. Duży popyt na 
usługi tego sektora ochrony zdrowia jest warunkowany zmianami demograficznymi
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Rysunek 4. Liczba cudzoziemców i kuracjuszy pełnopłatnych w stosunku do liczby  
pacjentów lecznictwa stacjonarnego w latach 2004–2011

Źródło: jak do rys. 2; Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012. 

występującymi w populacji Polaków, zwiększonymi dochodami i poprawą sto-
py życiowej. Wzrasta również świadomość społeczeństwa odnośnie do znacze-
nia profilaktyki, a także znaczenia zachowania i potęgowania własnego zdrowia. 
Świadczenia uzdrowiskowe kierowane są w przeważającej części do ludzi w star-
szym wieku. Szacowania na nie zapotrzebowania w kolejnych latach można do-
konać śledząc zmiany w sytuacji demograficznej Polaków, a przede wszystkim 
obserwując trendy w długości życia polskiej populacji.

Satysfakcja komercyjnych kuracjuszy polskich uzdrowisk  
– wyniki badań własnych

Badania komercyjnych kuracjuszy przeprowadzono w 2011 roku. Wykorzy-
stano grupę kuracjuszy z 16 polskich sanatoriów wytypowanych do udziału w ba-
daniu w sposób opisany poniżej. Wstępnie określono, jako pożądaną, wielkość 
próby na 1886 osób, stanowiącą 50% uśrednionej liczby komercyjnych kuracju-
szy przebywających w polskich sanatoriach w czasie dwutygodniowego turnusu 
w roku 20108. 

8 Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
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Identyfikacji uzdrowisk i sanatoriów, w których miały zostać przeprowa-
dzone badania, dokonano metodą losowania dwustopniowego zespołowego, ze 
stratyfikacją na miejsce położenia (teren nadmorski, nizinny, podgórski i góry) 
i interwałem numeracji uzdrowisk co 2 (50% polskich uzdrowisk). W pierwszym 
etapie z listy 44 uzdrowisk statutowych9 wylosowano 22. W następnym kroku 
dokonano osobnego losowania sanatoriów funkcjonujących w obrębie wyloso-
wanego uzdrowiska. Dzięki temu wyodrębniono 43 sanatoria. Do dyrektorów tak 
ustalonych sanatoriów wysłano listy (z załączonym wzorem ankiety) z prośbą 
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań. Ostatecznie uzyskano zgodę na 
badania w 16 sanatoriach. Taka procedura doboru próby zapewniła anonimowość 
osób badanych. Ostatecznie uzyskano 510 poprawnie wypełnionych kwestion-
ariuszy. Podkreślić należy, że było to badanie autorskie w tym segmencie usług 
ze względu na objęcie nim kuracjuszy biznesowych, a także skalę przeprowad-
zonych badań.

Narzędzie badawcze stanowił opracowany kwestionariusz ankiety, składa-
jący się z dwóch części, każda z nich poprzedzona była instrukcją wypełniania. 
Część pierwsza kwestionariusza zawierała metryczkę oraz pytania dotyczące 
przyczyn pobytu w sanatorium. Do opracowania drugiej części kwestionariusza 
wykorzystano oryginalny instrument badawczy metody SERVQUAL10, który 
został zmodyfikowany o specyficzne dla usług zdrowotnych elementy i zaadap-
towany na potrzeby niniejszej rozprawy. Pytania zawarte w drugiej części kwes-
tionariusza reprezentowały pięć podstawowych zbiorów stanowiących determi-
nanty jakości postrzeganej przez klienta:

 • materialność usług,
 • solidność,
 • zdolność reagowania,
 • pewność,
 • empatia.

Respondenci odnosili się do 25 twierdzeń zawartych w kwestionariuszu do-
tyczących oczekiwań i percepcji usługi uzdrowiskowej. Swoje odczucia wyrażali 

9 Stan na wrzesień 2011 r.
10 Metodologia SERVQUAL po modyfikacji z uwzględnieniem warunków lokalnych i cha-

rakteru usług jest wykorzystywana m.in. w badaniu usług turystycznych, finansowych, bibliotecz-
nych, bankowych, ubezpieczeniowych i in. E. Rudawska, R. Kiecko, SERVQUAL – metoda ba-
dania usług i jej praktyczne zestawienie, „Marketing i Rynekˮ 2000 nr 5, s. 23–28; A. Rudawski, 
Jakość programu radiowego w budowaniu wizerunku rozgłośni, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiegoˮ 2005, nr 414, s. 598–600; M. Sidor, SERVQUAL w badaniach jakości usług biblio-
tecznych (przegląd wybranej literatury), Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, http://www.oss.
wroc.pl/biuletyn/ebib16/sidor.html [dostęp: 26.01.2010].
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w 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczał kategoryczny sprzeciw wobec przedsta-
wionego stwierdzenia, 5 zaś oznaczało zdecydowaną zgodę. Zestaw wyróżni-
ków jakości został przygotowany z zastosowaniem 5 grup determinant jakości 
przedstawionych powyżej, a także uzupełniony o dodatkowe elementy skonstru-
owane na potrzeby niniejszej pracy. Część druga kwestionariusza została roz-
szerzona o pytania otwarte dotyczące hierarchii ważności komponentów usługi  
uzdrowiskowej.

Analizie poddano 510 kwestionariuszy (33 odrzucono ze względu na niekom-
pletność odpowiedzi). Rodzaj zastosowanych pytań umożliwił zarówno ilościo-
wą, jak i jakościową analizę zgromadzonych danych.

Charakterystyka badanej próby

Zmienne charakteryzujące badaną próbę zostały zamieszczone w metryczce 
kwestionariusza ankiety. Na podstawie ich analizy stwierdzono, że:

 • 58,4% przebadanej próby stanowiły osoby w przedziale wiekowym 45–64 
lata, 37,6% tej próby była aktywna zawodowo.

 • Wśród przebadanych kuracjuszy 68,6% stanowiły kobiety, 64,9% respon-
dentów pozostawało w związkach małżeńskich.

 • 83,3% ankietowanych legitymowało się średnim i wyższym wykształce-
niem, w większości (52,2%) byli to mieszkańcy dużych miast.

Wnioski z przeprowadzonych badań

Porównanie średnich ocen dla poszczególnych właściwości idealnego oraz 
realnego sanatorium wskazuje, że oczekiwania nabywców usługi sanatoryjnej co 
do jej jakości były bardzo wysokie. W większości przypadków średnia ocen wy-
nosiła powyżej 4,5. Szczególnie wysokie oczekiwania związane były z material-
nymi atrybutami usługi, takimi jak zabiegi w miejscu zakwaterowania, czystość, 
możliwość korzystania z diet. Również wysoko oceniano właściwości charakte-
ryzujące solidność i pewność usługi, a wśród nich jakość i liczbę zabiegów, stosu-
nek personelu do kuracjuszy, poszanowanie intymności w trakcie zabiegów, czas 
oczekiwania na zabiegi. Średnia ocen poniżej 4 wystąpiła w przypadku dwóch 
właściwości, tj.: organizacji czasu wolnego i możliwości skorzystania z zabiegów 
typu SPA, podkreślić należy również, że swobodny dostęp do Internetu nie jest 
właściwością, która ma istotne znaczenie dla osób badanych.
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Konfrontacja oczekiwań kuracjuszy z rzeczywistością nasuwa myśl, że jesz-
cze nie wszystkie uzdrowiska, czy też poszczególne sanatoria, mają przygotowa-
ną atrakcyjną, innowacyjną i konkurencyjną ofertę dla swoich klientów. Wyniki 
badań dowodzą, że usługi świadczone kuracjuszom w czasie pobytu w sanato-
riach nie zawsze w pełni ich satysfakcjonują. Średnią ocen poniżej 4 uzyskały ta-
kie właściwości, jak możliwość skorzystania z zabiegów typu SPA (3,10), dostęp 
do Internetu (3,23), możliwość wykonywania badań lekarskich (3,41), organiza-
cja czasu wolnego (3,30), informowanie o stanie zdrowia (3,92), również cena 
turnusu nie była dla kuracjuszy zadowalająca (3,75). Największe uznanie wśród 
kuracjuszy przebywających w sanatorium otrzymały takie właściwości, jak sto-
sunek personelu do kuracjuszy, poszanowanie intymności w trakcie zabiegów, 
krótki czas oczekiwania na zabiegi i lokalizacja uzdrowiska. 

Tabela 2. Porównanie właściwości idealnego i realnego sanatorium na podstawie opinii respondentów

Lp. Właściwości sanatorium

Średnia 
ocen dla 
właści-

wości sa-
natorium 
realnego

Średnia 
ocen dla 
właści-

wości sa-
natorium 
idealnego

Różnica 
między sa-
natorium 
idealnym 
a realnym

Korelacje 
dla prób 

zależnych

Test  
T Studenta 
– wartość

1 Posiadanie basenu 3,36 4,45 1,09 0,24 13,72

2 Możliwość wykonywania 
badań lekarskich

3,41 4,39 0,98 0,33 13,55

3 Dostęp do Internetu 3,23 4,03 0,80 0,18 8,92

4 Zabiegi typu SPA 3,10 3,84 0,74 0,34 9,55

5 Organizacja czasu wolnego 3,30 3,95 0,65 0,20 9,27

6 Cena turnusu 3,75 4,37 0,62 0,40 11,34

7 Zakwaterowanie i zabiegi 
w tym samym budynku

4,06 4,68 0,62 0,27 10,89

8 Informowanie o stanie 
zdrowia

3,92 4,53 0,61 0,39 11,93

9 Warunki zakwaterowania 4,01 4,61 0,60 0,29 13,52

10 Czystość budynków i po-
mieszczeń

4,14 4,68 0,54 0,18 10,93

11 Wyposażenie w nowocze-
sny sprzęt rehabilitacyjny

4,10 4,64 0,54 0,37 14,53

12 Szybkie zaspokojenie 
potrzeb

4,12 4,61 0,49 0,39 11,17
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13 Personel rozumie po-
trzeby

4,19 4,68 0,49 0,30 10,65

14 Dostosowanie świadczeń 
do kuracjuszy

4,24 4,72 0,48 0,30 10,86

15 Jakość zabiegów fizyko-
terapeutycznych

4,30 4,76 0,46 0,33 10,66

16 Czas oczekiwania na wi-
zytę lekarską

4,13 4,59 0,46 0,27 9,13

17 Dostępność lekarza 4,22 4,64 0,42 0,37 9,73

18 Indywidualne traktowanie 4,31 4,66 0,35 0,41 9,40

19 Wyżywienie 4,20 4,55 0,35 0,40 8,32

20 Możliwość korzystania 
z diet

4,12 4,46 0,34 0,42 7,13

21 Liczba zabiegów fizyko-
terapeutycznych

4,42 4,73 0,31 0,43 8.07

22 Kompetencje personelu 4,51 4,79 0,28 0,42 10,50

23 Dodatkowe zabiegi 4,26 4,49 0,23 0,29 5,60

24 Stosunek personelu do 
kuracjuszy

4,58 4,78 0,20 0,48 7,03

25 Poszanowanie intymności 4,57 4,77 0,20 0,43 7,40

26 Oczekiwanie na zabiegi 4,57 4,70 0,13 0,51 5,15

27 Lokalizacja 4,41 4,53 0,12 0,42 3,81

Uwaga: Poziom istotności dla testu T Studenta we wszystkich wypadkach wynosi: p = 0,000, 
N = 510.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w wyniku badań empirycznych.

Rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a doświadczeniami kuracjuszy najle-
piej odzwierciedla istniejąca luka, wskazująca zarządzającym kierunki zmian oraz 
momenty, gdzie jakość usługi oferowanej kuracjuszowi odbiega od jakości przez 
niego oczekiwanej. Na rys. 5 przedstawiono luki doskonałości w odniesieniu do 
usługi sanatoryjnej świadczonej kuracjuszom biznesowym. Istniejące luki wska-
zują na obszary wymagające interwencji kadry zarządzającej, w celu poprawy 
jakości oferowanej usługi. Jednocześnie analiza luk pozwala na określenie stopnia 
zadowolenia czy wręcz satysfakcji kuracjuszy z otrzymanej oferty.
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Rysunek 5. Różnice pomiędzy usługą idealną a otrzymaną

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych empirycznych.

Analiza danych przedstawionych na rys. 5 wskazuje luki doskonałości w od-
niesieniu do usługi sanatoryjnej świadczonej kuracjuszom biznesowym. Najwięk-
sza (1,09) luka dotyczy infrastruktury i odnosi się do posiadania basenu przez 
uzdrowisko, czy też sanatorium, druga w kolejności (różnica 0,98) dotyczy moż-
liwości wykonywania badań lekarskich, trzecia (0,80) wskazuje na utrudnienia 
w dostępie do Internetu, w następnej kolejności są to zabiegi typu SPA, organi-
zacja czasu wolnego i cena turnusu. Najmniejsze różnice (od 0,12 do 0,28) do-
tyczyły lokalizacji uzdrowiska, czasu oczekiwania na zabiegi, poszanowania in-
tymności w trakcie zabiegów, kompetencji personelu czy możliwości wykupienia 
dodatkowych zabiegów.

W pracy przyjęto założenie, że luki wyrażone w postaci różnicy średniej ocen 
poszczególnych właściwości sanatorium nie przekraczające wartości 0,35 świad-
czą o wysokim poziomie satysfakcji kuracjuszy. W przypadku przedstawianej 
usługi wartości te dotyczą następujących komponent usługi uzdrowiskowej:

 • lokalizacji sanatorium,
 • krótkiego czasu oczekiwania na zabiegi,
 • poszanowania intymności i godności w czasie zabiegów,
 • stosunku personelu do kuracjuszy,
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 • możliwości wykupienia dodatkowych zabiegów,
 • kompetencji i fachowości personelu,
 • liczby zabiegów fizykoterapeutycznych,
 • możliwości korzystania z diet,
 • wyżywienia,
 • indywidualnego traktowania kuracjusza.

O braku zadowolenia możemy mówić wówczas, gdy różnica pomiędzy wła-
ściwością oczekiwaną a otrzymaną przekracza wartość 0,65. W badanej usłu-
dze sanatoryjnej takie różnice zaobserwowano w przypadku następujących cech  
sanatorium:

 • organizacja czasu wolnego kuracjuszy,
 • możliwość skorzystania z zabiegów typu SPA,
 • dostęp do Internetu,
 • możliwość wykonywania badań diagnostycznych,
 • posiadanie przez sanatorium basenu.

W przypadku pozostałych właściwości sanatorium różnice średniej ocen wa-
hały się w przedziale 0,64–0,42. W przypadku tych cech możemy mówić o zado-
woleniu kuracjuszy.

Podsumowując wypada stwierdzić, że poziom zadowolenia kuracjuszy 
z otrzymanej oferty jest stosunkowo wysoki, brak satysfakcji występował jedynie 
w przypadku właściwości, które mogą występować ponadstandardowo w sana-
torium i są dla kuracjusza pewnymi bonusami. Są to np. zabiegi SPA, dostęp do 
Internetu czy dobrze zorganizowana animacja. 

Istniejące luki wskazują na obszary wymagające interwencji kadry zarządza-
jącej w celu poprawy jakości oferowanej usługi. Jednocześnie analiza luk pozwala 
na określenie stopnia zadowolenia czy wręcz satysfakcji kuracjuszy z otrzymanej 
oferty.

Zakończenie

Zachowania polskich konsumentów w ostatnich dekadach podlegają dy-
namicznym zmianom. Jest to m.in. efekt oddziaływania procesów globalizacji, 
pojawiania się nowych trendów, rozwoju technik informatycznych. Prezento-
wana publikacja daje charakterystykę współczesnego kuracjusza na rynku usług 
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uzdrowiskowych, określa jego zachowania i ich determinanty. Wyniki przepro-
wadzonych badań pozwoliły na wyłonienie wiązki właściwości uzdrowisk, któ-
rym przypisano największy wpływ na usatysfakcjonowanie konsumentów usług 
uzdrowiskowych i które mogą być czynnikami budującymi długotrwałe relacje 
z nimi. Jednocześnie wskazano na istotne dla jakości usługi uzdrowiskowej ob-
szary, w których występują niedostatki mające wpływ na jej jakość.

Podkreślić należy, że przeprowadzone badania mają charakter utylitarny 
i mogą pomóc kadrze zarządzającej sanatoriami ukształtować ofertę usługową 
w taki sposób, aby najpełniej usatysfakcjonowała kuracjusza biznesowego.
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Rozwiązania mCommerce i mobile banking jako  
próba realizacji idei marketingu x.0 w praktyce

Wstęp

Funkcjonalności wdrożone dzięki rozwiązaniom Web 2.0 sprzyjają elektro-
nicznej wymianie informacji, wzrostowi samoświadomości i oczekiwań nabyw-
ców. Są nimi żądanie transparentności, personalizacji produktów kreowanych we 
współpracy i budowaniu relacji partnerskich. Niestety jednak wiele firm potrak-
towało narzędzia social media jako jednokierunkowy, niespójny treściowo i wi-
zerunkowo kanał transferu komunikatów reklamowych. Marketerzy w swych 
działaniach skupiali się na maksymalizacji zysków, mylnie każdorazowo przypi-
sując konsumentom racjonalizowanie pobudek akcji zakupowej. Dopiero koncep-
cje marketingu 3.0 i 4.0 podkreślają wartość współpracy i współtworzenia dzięki 
zindywidualizowanemu dialogowi z klientem oraz wielowymiarowej segmenta-
cji, bazującej na przesłankach o charakterze racjonalnym i emocjonalnym.

Odchodzi się zatem od szeroko zakrojonych kampanii, dostosowując ofertę 
i przekaz reklamowy do potrzeb danego klienta. Personalizowana oferta typu one-
-to-one idealnie wpisuje się w rozwiązania m-commerce i marketingu mobilnego. 
W świetle ubiegłorocznej analizy spacjalistów Forrester Reseach rynek m-han-
dlu ma rosnąć średnio o 39% rocznie, by w 2016 roku osiągnąć wartość ogółem 
w wysokości 31 mld dolarów. Według raportu Zanox Barometer w Polsce aż 66% 
telefonów to smartfony, 5 mln osób korzystając z Internetu mobilnego w 2011 
roku dokonało zaś zakupów na łączną kwotę 150 mln euro. Te dane, wraz z naj-
większym w Europie wzrostem (o 722%) dochodów z reklamy mobilnej pokazu-
ją, jak wielkie wyzwania stoją przed krajowym rynkiem mobile commerce.

W artykule podjęta została próba przedstawienia wdrażanych rozwiązań 
z zakresu płatności mobilnych, posiłkująca się przykładami integratorów płat-
ności (PayPal i PayU) i wirtualnych portmonetek (GoogleWallet, V.me Visa, 
Paylib). Jednocześnie przedstawiono plany implementacji takich funkcjonalno-
ści przez Amazon czy Facebook. Odnosi się ona także do wybranych rozwiązań 
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dostępnych w ramach bankowości mobilnej, tak w ramach serwisów typu light, 
jak i dedykowanych aplikacji (Chase, La Caixa, Bank of America, Wells Fargo 
czy Citibank).

By jeszcze lepiej służyć klientowi  
– w kierunku marketingu x.0

Ewolucja nabywców, wzrost poziomu ich samoświadomości i chęć współkre-
acji produktów wymogły zmiany w podejściu marketingu i punktów jego zorien-
towania. Zgodnie z konstatacją Ph. Kotlera1 odchodzi się od bieżącego konceptu, 
w którym zarządzanie produktem opiera się na klasycznych 4P marketingu-mix, 
na rzecz współtworzenia oferty. Zarządzanie klientami, dotychczas opierane 
w głównej mierze na podejściu STP (segmentacji, targetingu i pozycjonowania), 
zastąpić ma tworzenie wspólnoty zżytej i skoncentrowanej wokół marki, którą 
zarządza się nie poprzez jej budowę, a raczej tworzenie określonego charakteru, 
sposobu życia.

Tabela 1. Ewolucja paradygmatu koncepcji marketingu 1.0–3.0

Wyszczególnienie
Marketing 1.0

(skoncentrowany na 
produkcie)

Marketing 2.0
(zorientowany na 

klienta)

Marketing 3.0
(marketing wartości)

Charakter działań

Podejście typu „push” Podejście typu „push 
i pull” 

Współpraca i współ-
tworzenie dzięki 
spersonalizowanemu 
dialogowi

Potrzeby klienta Analiza deskryptywna 
„co zrobił”

Analiza eksplanacyjna 
„dlaczego zrobił”

Analiza predykcyjna 
„co zrobi”

Wiedza o klientach

Dane zbierane ad hoc Dane zbierane sys-
tematycznie

Nieprzerwana, 
zautomatyzowana 
i zintegrowana zbiórka 
danych z ciągłym sza-
cowaniem ROI 

Badania marki i punk-
tów zogniskowania 
oferty

Jednowymiarowa seg-
mentacja bazująca na 
zaspokajanych potrze-
bach lub wcześniej-
szych zakupach 

Dwuwymiarowa 
segmentacja oparta na 
potrzebach i warto-
ściach 

Wielowymiarowa 
segmentacja oparta na 
czynnikach racjonal-
nych, emocjonalnych 
i behawioralnych

1 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawa, Marketing 3.0: From products to customers to human 
spirit, Wiley & Sons, Hoboken 2010, s. 32.
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Tworzenie nowych 
kanałów

Jednolitość marki 
w tradycyjnych  
kanałach

Integracja i wzrost 
możliwości w ramach 
zwiększającej się licz-
by kanałów

Optymalizacja działań 
w wybranych kana-
łach

Zmiana podejścia Zwiększanie poziomu 
wydatów klientów

Poprawa stosunku po-
ziomu kosztów i wiel-
kości sprzedaży

Wzrost wartości 
klienta netto

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Hadiansyah, National workshop marketing 3.0. 
From product to customer to human spirit, http://blog.djarumbeasiswaplus.org/ristandyh/nasional-
workshop-marketing-30-from-product-to-customer-to-human-spirit/.

Choć marketing niezmiennie będzie się kojarzyć z „myśleniem klientem” 
i zaspokajaniem jego potrzeb, jako podejściem odróżniającym tę orientację od 
poprzedzających ją produkcyjnej, produktowej czy sprzedażowej, to jednak w ra-
mach tego podejścia widać ogromne przewartościowania (por. tab. 1). Liczy się 
nie komunikacja masowa, a rozwiązania typu one-to-one, personalizowany prze-
kaz i dyferencjacja oferty. Przewiduje się, że to właśnie komunikacja, bez wzglę-
du na stosowaną formę i wykorzystywane narzędzia, będzie odgrywać kluczową 
rolę w tworzeniu strategii przedsiębiorstw. Jak słusznie zauważa R. Meyer, nie-
zbędność wprowadzenia zmian w tym zakresie wynika z dysonansu pomiędzy 
rosnącymi oczekiwaniami klientów a tym, co jest im oferowane przez firmy2. Pra-
gną one bowiem budowania związku opartego na współpracy, dwukierunkowej 
komunikacji, personalizacji i poczuciu docenienia ich. Chcą umiejętnego zaże-
gnywania ewentualnych konfliktów (np. poprzez sprawny proces reklamacyjny) 
i pełnej transparentności. W zamian dostają niestety niespójne akty komunikacyj-
ne, brak precyzyjnie przygotowanych dla wybranych grup nabywców ofert i pro-
mocji oraz nieudolne próby budowania więzi na siłę. Niestety narzędzia z zakresu 
mediów społecznych, które byłyby tu niezwykle przydatne, zostały w dużej mie-
rze potraktowane instrumentalnie, jako kolejna platforma do jednokierunkowego 
prezentowania treści o charakterze promocyjnym. To między innymi przyczyniło 
się do niekorzystnych wyników badań przeprowadzonych przez firmę AC Nielsen  
w 2009 roku3, gdzie wśród respondentów poziom wiarygodności rekomenda-
cji dla opinii znajomych wynosił 90%, internetowych opinii osób trzecich 70%,  
e-reklamy nie przekroczył zaś 40%. 

Odpowiedzią na błędy firm skupiających się wyłącznie na maksymalizacji 
zysku, przy jednoczesnym deprecjonowaniu siły social media i wagi społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz błędnym przypisywaniu konsumentom wyłącznie  

2 Por. R. Meyer, Marketing 3.0, http://www.slideshare.net/rmeyer52/marketing-30-15859492.
3 Raport Nielsen Global Online Consumer Survey, http://www.nielsen.com/content/dam/

corporate/us/en/newswire/uploads/2009/07/pr_global-study_07709.pdf.
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racjonalnych pobudek zakupu wydaje się koncepcja marketingu 3.0. Idea value driven  
marketing podkreśla bowiem symultanicznie znaczenie kooperacji i rosnącą wagę 
dwukierunkowej komunikacji z nimi. Zgodnie z propozycją Ph. Kotlera i współ-
pracowników postrzega się tu nabywców jako posiadających nie tylko rozum, 
ale także „serce i duszę”4. Podejście to, implementowane w pełni, ma za zadanie 
wypełnić lukę pomiędzy pragnieniami rynku docelowego a ich nieudolnym do-
tychczasowym wypełnianiem i zaspokajaniem. Tworzenie zindywidualizowanych 
i elastycznych rozwiązań „skrojonych na miarę” wydaje się właściwym kierun-
kiem zmian w tym zakresie. Takie właśnie są możliwości oferowane w ramach 
rozwiązań mobilnych – tak mobilnego marketingu, m-commerce, jak i mobile 
banking. Nim jednak podane zostaną przykłady rozwiązań w dalszej części arty-
kułu, warto podkreślić, że ze względu na antycypowanie spodziewanych zmian, 
m.in. rewolucję, jaką już przynosi Web 3.0 i planowane innowacje dla Web 4.0, 
należy zastanowić się, czy warto byłoby pójść dalej, proponując ideę marketingu 
4.0 (por. tab. 2).

Tabela 2. Zestawienie punktów zogniskowania koncepcji marketingu 3.0 i 4.0

Wyszczególnienie Marketing 3.0
(marketing wartości)

Marketing 4.0
(uchwytny marketing 

wirtualny)

Cel Tworzyć świat jako lepsze 
miejsce Tworzyć jutro już dziś

Siły umożliwiające Nowa fala Rewolucja cybernetyczna 
i web 4.0 

Nabywca/rynek w oczach 
firmy

Istota ludzka, posiadająca ro-
zum, serce i duszę

W pełni świadomy kolektyw 
odbiorców współtworzący 
produkty

Wiodąca koncepcja Wartości Masowa customizacja jit

Marketingowe wytyczne firmy Ład korporacyjny, wizja, 
wartości Wartości, wizja, antycypacja

Wartość oferty Funkcjonalna, emocjonalna 
i duchowa

Funkcjonalna, emocjonalno-
-duchowa i samokreacyjna

Interakcja z nabywcą Współpraca
Many-to-Many

Współtworzenie i współpraca
Many-to-Many

Źródło: opracowanie własne.

4 Por. Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawa, op. cit., s. 6.
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Dopiero bowiem takie rozwiązanie w rzeczywisty sposób podkreśla pożą-
daną przez klientów samorealizację i możliwość współtworzenia produktów. Za-
proponowana w nazwie „uchwytność” polegająca na implementacji e-rozwiązań 
i sprowadzeniu ich do namacalnej formy ma być tu kluczem do sukcesu. Choć 
bowiem mrzonką wydawać się może perfekcyjne dopasowanie oferty do potrzeb 
rynków docelowych, dostarczanie produktów dokładnie w momencie powstania 
zapotrzebowania, a także – dzięki korzyści skali – prawdziwa masowa customi-
zacja, to jest to w pełni wykonalne. Wystarczy wyobrazić sobie trójwymiarową 
drukarkę generującą według odpowiedniego, zakupionego w sieci wzorca produkt 
dowolnych rozmiarów, współprojektowany przez firmę i użytkowników5. Jest to 
przecież nic innego, jak ów produkt – idealnie dopasowany, dostarczony 24/7, 
just-in-time i just-in-place do rąk odbiorcy.

Mobile commerce – rozwiązanie typu „win-win” 

Mobile commerce, czyli handel mobilny, nazywany też M-Commerce lub 
mCommerce, to zdolność do przeprowadzenia transakcji z wykorzystaniem urzą-
dzeń – telefonu komórkowego, PDA, smartfona lub innych, sukcesywnie poja-
wiających się urządzeń o charakterze przenośnym, tj. z bezprzewodowym do-
stępem do Internetu6 – tabletów i in. Według definicji zaproponowanej przez 
K. Roebucka za działania mobile commerce uznaje się zatem każdą transakcję 
z wykorzystaniem transferu prawa własności lub zgody na wykorzystanie danego 
dobra lub usługi, która jest inicjowana bądź kończona przy użyciu dostępu mo-
bilnego z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia7. Trudno się nie zgodzić 
z konstatacją grupy naukowców z Sussex, twierdzących, że obecnie mamy do 
czynienia z eksplozją usług dostępnych bezprzewodowo dzięki telefonii komór-
kowej, smartfonom i palmtopom. Wykorzystanie tych urządzeń ucieleśniło ideę 
mobilności biznesu. Użytkownicy mogą bowiem mieć dostęp do Internetu zawsze 
i wszędzie dzięki dobrodziejstwu powszechnych i niedrogich urządzeń, będących 
namiastką przenośnych komputerów8.

5 A. Tarabasz, Marketing w dobie Web x.0 a wykorzystanie social media przez największe ban-
ki w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3, s. 271–279.

6 Por. z innymi definicjami zaproponowanymi m.in. przez N. Sadeh, M-Commerce: Techno-
logies, Services, and Business Models, Wiley & Sons, New York 2002, s. 3; I. Clarke, T. Flaherty, 
Mobile portals: the development of M-commerce gateways, [w:] Mobile Commerce: technology, 
theory and applications, eds. B.E. Mennece, T.J Strader, IRM Press, Hershey 2003, s. 185–186. 

7 K. Roebuck, Mobile Commerce (M-Commerce): High-Impact Strategies – What You Need 
to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors, Emereo Publishing, Newstead   
2011, s. 23.

8 P. Lei, C. Chatwin, R.C.D. Young, S. Tóng, Opportunities and limitations in M-commerce, 
[w:] Wireless communications and mobile commerce, ed. N. Si Shi, IRM Press, London 2004, s. 80.
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Właśnie owa mobilność jest czynnikiem, który urzeczywistnia i zaspokaja 
potrzeby konsumentów opisane w pierwszej części artykułu. Dostarcza bowiem 
konsumentom rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego (e-commerce, elec-
tronic commerce) przy wykorzystaniu bezprzewodowego dostępu do Internetu, 
umiejscawiając jednocześnie sprzedaż detaliczną w dłoniach klienta, gdziekol-
wiek by się on nie znajdował9. Ta powszechna dostępność daje potencjalnemu 
nabywcy wygodę natychmiastowych zakupów, bez wysiłku, z dowolnego miejsca 
i w najwłaściwszym dla niego czasie. To nie tylko zwykłe akty nabywania. To tak-
że zdalna bankowość, możliwość transferu gotówki, a nawet jej wypłaty w ban-
komacie, kupno voucherów czy biletów, które od razu są dostępne w podręcz-
nym urządzeniu. To również szereg usług i informacji typu LBS (Location Based 
Services10), ogromna oszczędność czasu, wygoda, ale i jednocześnie konkretne 
oszczędności dzięki samoobsłudze – w postaci zniżek, upustów czy dodatkowych, 
oferowanych nieodpłatnie produktów.

Owa konsumencka wygoda dostępu do zakupów 24/7, absolutnie „zawsze 
i wszędzie” sprawia, że nabywcy coraz częściej wybierają ten sposób finalizacji 
transakcji. Według raportu Praktycy.com szacuje się, iż obecnie w Europie Za-
chodniej co 15 sekund dokonywane są zakupy za pomocą smartfona lub tabletu11. 
Można zatem mówić o rozwiązaniu typu „win-win”, gdyż wygoda nabywcy jest 
jednoznaczna dla przedsiębiorstw z powstaniem trendu kreacji wartościowego 
rynku. Według danych z przytaczanego raportu w Niemczech dzięki m-zakupom 
przemysł odzieżowy zarabia w ten sposób co minutę 70 euro, a Francuzi w tym 
samym czasie wydają 10 euro na usługi turystyczne. Jak szacują specjaliści z For-
rester Research, Polak przez cały rok wydaje na zakupy w ten sposób niecałe 53 
euro, przy europejskiej średniej w wysokości 117 euro.

Warto jednak przytoczyć dane dla ogółu wydatków, w kraju bowiem na  
m-zakupy przeznaczono w ubiegłym roku 150 mln  euro, podczas gdy Brytyjczy-
cy wydali 3,51 mld, Niemcy – 1,89 mld, Francuzi – 1,28 mld12, a Amerykanie aż 
8 mld. Jednocześnie według danych z raportu Praktycy.com prognoza łącznych 
wydatków na mobilne zakupy dla USA przedstawia się jeszcze bardziej optymi-
stycznie – kwota ma sięgnąć sumy 12 mld dolarów w 2014 i 22 mld w 2015 roku. 

9 M. Raisinghani, Mobile E-commerce and the Wireless Worldwide: strategic perspectives on 
the Internet emerging models, ibidem, s. 50.

10 Usługi oferowane w zależności od miejsca znajdowania się urządzenia mobilnego dzięki 
GPS – lokalne oferty i zniżki, możliwość weryfikacji miejsca pobytu innego użytkownika (z po-
wodzeniem wykorzystywane w ramach Google Glass), informacje o lokalnej pogodzie, korkach 
w ruchu miejskim itp.

11 Raport M-commerce w praktyce 2013 sporządzony przez Praktycy.com na potrzeby plat-
formy mGenerator.pl, http://www.praktycy.com/infoteka/materialy/M-commerce_w_praktyce%20
2013-raport.pdf.

12 http://biznes.onet.pl/mobilny-handel-rosnie-jak-na-drozdzach,18512,5107133,prasa-detal.
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Taka dynamika zachęca do inwestowania w tym kanale, tym bardziej że obecnie 
w Stanach jeden dolar zainwestowany w branżę mobilną przynosi 20 dolarów 
zysku.

Nie dziwi zatem, iż do grona istniejących oferentów rozwiązań dla płatności 
mobilnych integratorów płatności (jak PayPal13 i PayU14), czy tzw. wirtualnych 
portmonetek (GoogleWallet15, V.me16) próbują dołączyć coraz to nowe firmy, by 
wejść na tak atrakcyjny rynek (np. Paylib17) lub prezentują plany implementacji 

13 Integrator płatności o zasięgu ogólnoświatowym, pełniący funkcję tzw. akceptanta płatno-
ści. Firma została założona w czerwcu 1998 r. w Palo Alto przez pięcioosobową grupę: K. Howery,  
M. Levchin, E. Musk, L. Nosek, P. Thiel; od października 2002 r. jest spółką zależną koncernu eBay 
z łącznym dochodem przekraczającym 5 mld dol. za 2012 r. Przetwarza dwukierunkowe płatności 
internetowe dla e-sprzedawców i użytkowników komercyjnych oraz aukcji internetowych, a także 
pozwala na dokonywanie transferów pieniężnych na całym świecie. Zob. więcej na https://www.
paypal.com/pl/webapps/mpp/home.

14 Krajowy odpowiednik PayPala, umożliwia dokonywanie płatności i przelewów interneto-
wych. Oferuje obsługę klientów indywidualnych, sklepów internetowych i doładowań w ramach 
sieci telefonii komórkowej. Firmę utworzono w listopadzie 2006 r. w celu przejęcia obsługi syste-
mów płatności internetowych wydzielonych z PAYBACK Sp. z o.o. W czerwcu 2007 r. firma uzy-
skała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń 
PayU.pl w roli Agenta Rozliczeniowego. Zob. więcej http://www.payu.pl/o-payu.

15 System płatności mobilnych z wykorzystaniem telefonu komórkowego przy zastosowaniu 
dedykowanej aplikacji, pozwalającej na gromadzenie informacji o posiadanych kartach debeto-
wych, kredytowych i lojalnościowych. Umożliwia zakupy on-line i mobilne płatności bezstykowe 
w zwykłych sklepach. Wykorzystuje płatności zbliżeniowe typu NFC (Near Field Communication). 
Rozwiązanie wdrożone we wrześniu 2011 r., dostępne jest jedynie w Stanach Zjednoczonych. Obec-
nie działa na licencji payWave Visa. W ramach innowacji produktowych, dzięki integracji Google 
Wallet i konta pocztowego Gmail w maju 2013 r. umożliwiono wysłanie kwot pieniędzy jako za-
łącznika do korespondencji elektronicznej. Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wallet i http://
www.google.com/wallet/.

16 Rozwiązanie wirtualnej portmonetki zaproponowane przez Visa w listopadzie 2011 r., obec-
nie dostępne jedynie w USA, Australii oraz we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Poprzez wpro-
wadzenie do dedykowanego serwisu danych karty, po zalogowaniu do systemu i wyborze odpo-
wiedniej karty następuje w pełni chroniona płatność. Zamiast podawać dane na stronie konkretnego 
sprzedawcy, klient wybiera V.me by Visa jako metodę płatności. Podobnie jak opisywany wcześniej 
Google Wallet rozwiązanie obejmuje również alerty transakcyjne i personalizowane oferty. Zobacz 
http://blog.visa.com/2011/11/15/v-me-by-visa/ i http://usa.visa.com/merchants/products-services/
payment-technologies/v-me-by-visa.html.

17 http://www.paylib.fr/ francuska wersja wirtualnej portmonetki. Trzy duże krajowe banki: 
BNP Paribas, Banque Postale i Societé Générale zaproponowały wspólne rozwiązanie płatności 
mobilnych swoim klientom tak indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Po podaniu danych wybra-
nej karty bankowej, do zatwierdzenia transakcji internetowej wystarczy jedynie login i hasło. Paylib 
jest unikatowy w swym charakterze, ponieważ nie zdarza się, by konkurujące instytucje finansowe 
tworzyły wspólne rozwiązania. Łącznie obsługują w ten sposób 23 mln klientów w porównaniu 
z jedynie 7 mln użytkowników PayPal we Francji.
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takich funkcjonalności (Amazon18 czy Facebook19). Klientom proponowane przez 
nich rozwiązania skracają czas dokonania płatności i znacząco ją upraszczają. 
W zależności od rozpatrywanej opcji wystarczy wybrać w ramach integratora ob-
sługującą danego klienta instytucję finansową i za jej pośrednictwem (wyłącznie 
po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego) przesłać żądane środki lub też zalo-
gować się do usługi portmonetki za pomocą unikalnego hasła/maila/numeru PIN. 

Prócz finansowych (bardzo wymiernych) korzyści dla usługodawcy, użyt-
kownik rozwiązań mobilnych zyskuje pewność i natychmiastowość dokonania 
przelewu, bezpieczeństwo transakcji i to co najważniejsze – czas. W ramach 
typowych transakcji eCommerce dokonywanych przy dużym ekranie monitora 
oraz klawiatury komputera czy laptopa klienci są jeszcze ewentualnie skłonni do 
wypełniania danych adresowych, numeru rachunku itp. W przypadku urządzeń 
mobilnych, gdzie ekrany są małe, a wybieranie konkretnych liter i cyfr na doty-
kowej klawiaturze żmudne, potencjalni nabywcy zniechęceni odchodzą, zosta-
wiając pełny koszyk on-line’owych zakupów przy niemal sfinalizowanej transak-
cji. Dedykowane rozwiązania i aplikacje mają więc na celu pełną automatyzację 
w tym zakresie – automatyczne wypełnianie długich formularzy, zgód, wyborów 
form płatności, miejsca dostawy etc., a co za tym idzie – pierwotnie normalizację,  
finalnie wręcz uprzyjemnienie procesu zakupowego. 

Mobile banking w poszukiwaniu wygody transakcji

Właściciele zwykłych sklepów internetowych20 stając przed decyzją o two-
rzeniu strony mobilnej (tzw. wersji light serwisu) lub dedykowanej aplikacji, 
wybierają zazwyczaj tę pierwszą wersję. Jest o wiele tańsza w utworzeniu, nie 

18 Największy sprzedawca detaliczny on-line, firma założona w 1994 r. przez J. Bezosa pier-
wotnie miała być e-księgarnią, która stopniowo poszerzyła swą działalność o handel DVD, CD, 
MP3, oprogramowaniem, grami video, elektroniką, zabawkami i biżuterią. Zatrudnia 97 tys. pra-
cowników na całym świecie, a jej przychód szacuje się na 61 mld dol. Swoim użytkownikom propo-
nuje dokonywanie płatności on-line za pomocą Amazon Payments (por. https://payments.amazon.
com/home). Podobnie jak inne rozwiązania tego typu dzięki logowaniu za pomocą loginu i hasła 
w serwisie Amazon oferuje możliwość dokonywania transferu gotówki oraz płatności w innych ser-
wisach internetowych bez zakładania tam konta.

19 Choć Facebook dopiero testuje mobilne płatności (por. http://prnews.pl/michal-kisiel/face-
book-testuje-patnosci-w-handlu-mobilnym-2914600.html), to już teraz nie tylko integratorzy bacz-
nie się przyglądają możliwościom takiego rozwiązania. Szacuje się, że przy miliardzie użytkowni-
ków, z których połowa codziennie się loguje do serwisu może stanowić nie lada konkurencję dla 
PayPala.

20 Nazywanych zamiennie dotcomami (od domeny komercyjnej .com) lub click & mortar (ang. 
mortar – zaprawa murarska), przeciwstawianych sklepom fizycznym, tzw. off-line’owym lub brick &  
mortar.
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wymaga tak częstych aktualizacji i dopasowywania do zmian w systemach opera-
cyjnych. Aplikacja z kolei, po jej ściągnięciu, nie wymaga większego użycia da-
nych i, co ważniejsze, zostaje w telefonie użytkownika na długi czas. Jak wynika 
z badań21 klienci e-sklepów ze zoptymalizowanych serwisów mobilnych korzy-
stają prawie dwukrotnie częściej niż z aplikacji (52 do 24%). Takie zestawienie 
przemawia zatem na rzecz uproszczonych witryn, szczególnie, gdy użytkownicy 
rzadko je odwiedzają.

Wyjątkiem od tej reguły jawi się sektor mobilnej bankowości (in. mobile 
banking lub m-banking22), ale niestety jeszcze nie krajowej. Klienci gotowi są 
na ściągnięcie aplikacji, gdyż w porównaniu z aplikacją zwykłego e-sklepu będą 
z niej korzystać o wiele częściej (mając wgląd na konto czy też nawet dokonując 
płatności NFC).

Dziś w Polsce dla ponad 1,3 mln klientów mobilne usługi w tym zakresie 
udostępnia 16 banków23. Według badań Accenture i IBGR z 2012 roku24 firmy 
finansowe raczej postrzegają kanał mobilny głównie jako narzędzie informacyjne 
i wygodną metodę dokonywania płatności. Dziwi jednak fakt, że za pośrednic-
twem aplikacji deklarują chęć sprzedaży depozytów i ubezpieczeń, ale już nie kre-
dytów. Właśnie jednak te ostatnie, szczególnie w przypadku aplikacji mobilnej, 
wydają się idealnym rozwiązaniem. Wizja klienta znajdującego w czasie zakupów 
produkt, na który go nie stać i zaciągającego niewielki kredyt (zasilający konto 
lub od razu umożliwiający zapłatę w sklepie) jest jak najbardziej oczywista. To 
właśnie dostrzegane jest już wśród bankowych zachodnich specjalistów – według 
raportu CSI Banking Priorities Study z 2013 roku25 prawie co czwarty z badanych 
bankowców podkreślał rosnącą priorytetowość wdrożenia możliwości zaciągania 
kredytu przy użyciu aplikacji mobilnej.

Choć według przytaczanych badań krajowi bankowcy nie przewidują, by 
w ciągu najbliższych 3 lat m-bankowość miała zmienić diametralnie swoje obli-
cze, to jednak warto skonstatować, że pojawienie się nowego gracza rynkowego 
może być przyczynkiem do prawdziwej rewolucji. Tak było przecież, gdy mBank 
wszedł na rynek polskiej bankowości w roku 2001 z ofertą konta internetowego. 

21 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Handel-mobilny-co-lepiej-sprzedaje-strona-czy-
aplikacja-2528470.html.

22 Por. wachlarz różnorodnych definicji: B. King, Bank 3.0: Why Banking is No Longer Some-
where You Go But Something You Do, Marshall Cavendish, Singapore 2013, s. 181; C. Skinner, The 
Future of Banking in a Globalised World, Wiley & Sons, Hoboken 2007, s. 93–105; http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Mobile_banking.

23 http://prnews.pl/hydepark/przybywa-mobilnych-klientow-13-mln-osob-ma-bank-w-
komorce-2839434.html.

24 http://www.pb.pl/3060389,23894,bankowcy-w-mbanking-nie-bardzo-wierza#.
25 Executive report: 2013 Banking Priorities Study, Computer Services Inc., s. 3.



252 Anna Tarabasz

Dziesięć lat temu wszystkie banki miały łącznie pół miliona klientów z kontami 
internetowymi. Dokładnie tylu klientów, ilu w roku 2011 korzystało z bankowości 
mobilnej. Teraz zaś liczba użytkowników kont internetowych wynosi aż 24 mln26. 
Jest to zatem najlepszym przyczynkiem do myślenia antycypacyjnego, nie zaś 
postawy zachowawczej.

Zupełnie inne podejście widoczne jest na rynkach zagranicznych. Według 
raportu Javelyn Strategy & Research z 2013 roku poprzez wykorzystanie ban-
kowości mobilnej i przekierowanie klientów do samoobsługi w ramach kanałów 
zdalnych analizowane banki mogą zaoszczędzić nawet 1,5 mld dolarów27. Agen-
cja szacuje bowiem, iż na każdym założonym mobilnie depozycie bank oszczędza 
jednorazowo ponad 4 dolary, co na każdym kliencie daje oszczędności w wyso-
kości około 50 dolarów28. Instytucje finansowe powinny być również świadome 
faktu, że w ciągu ostatnich trzech lat oddziały sieci naziemnej odwiedza o 10% 
klientów mniej niż w latach poprzednich29. Zdecydowali się bowiem na samoob-
sługę w ramach kanałów zdalnych, dzięki czemu coraz bardziej właśnie banko-
wość mobilna zyskuje na znaczeniu.

Bankowcy, którzy wzięli udział w badaniu CSI z 2013 roku, podkreślali 
wagę możliwości mobilnej weryfikacji poziomu złożonych depozytów (rozwią-
zanie oferowane jedynie przez 6,7% badanych instytucji, z których 59,6% planuje 
wdrożenie takiej opcji do końca 2013 roku, dla 66,3% zaś taka funkcjonalność jest 
traktowana jako priorytet do implementacji. Pytani o wdrożenie mobilnej banko-
wości i zdalnych powiadomień, odpowiadali pozytywnie w układzie odpowiednio 
32,7% / 46,2% / 78,9%.

Klienci musza „dorosnąć” do wygody m-aplikacji, lecz raz je wykorzystując 
stają się ich gorącymi zwolennikami. Początkowo przecież użytkowników kart 
płatniczych trzeba było przekonywać do płatności bezstykowych. Teraz rozwią-
zania typu PayPass (oferowane przez MasterCard) czy payWave (produkt Visa) są 
na porządku dziennym. Podobnie z ideą B2T (Bump to Transfer) wdrożoną w ra-
mach aplikacji Citi Mobile Citibanku. Pomysł o charakterze komunikacji typu 
NFC (zbliżenie dwóch smartfonów), sprawdzającej się przy transferze plików, 
np. kontaktów, zdjęć, został wykorzystany do robienia przelewów pomiędzy po-
siadaczami konta w tym samym banku. Zamiast żmudnego wpisywania numeru 
konta i danych teleadresowych wystarczy wybrać odpowiednią opcję aplikacji 
i zetknąć telefony. 

26 Ibidem.
27 https://www.javelinstrategy.com/brochure/289.
28 http://www.banktech.com/channels/how-to-get-the-most-out-of-mobile-bankin/240162974.
29 http://www.banktech.com/channels/banks-can-save-15-billion-through-adopti

/240157935?itc=edit_in_body_cross.
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Podobnie jest np. z wygodą personalizacji aplikacji mobilnej czy dostępu 
do informacji o rachunku i zarządzania środkami, oferowanej przez hiszpański 
bank La Caixa, najwyżej ocenioną w Europie w ramach badania Forrester Rese-
arch30 (67 pkt na 100 możliwych), którą w globalnym rankingu wyprzedził jedy-
nie amerykański Chase, z finalnym wynikiem 71 pkt, lider zestawienia w zakresie 
rozwiązań transakcyjnych. Trzecie miejsce (i po 63 pkt) w ogólnym rankingu 
przypadło ex aequo Bank of America (dzięki najwyższej nocie z oferowanych 
mobilnie usług) i Wells Fargo (ogólnie ocenionym ponadprzeciętnie we wszyst-
kich kategoriach)

Rozwiązania proponowane w ramach aplikacji mobilnej bankowości mają 
ułatwiać klientom samoobsługę produktów bankowych. Oferują bowiem coś wię-
cej niż tylko podgląd salda rachunku, informację o kartach, możliwość dokona-
nia przelewu, zarządzania polisą ubezpieczeniową i planem emerytalnym. Dają 
ponadto wygodę dokonywania płatności mobilnych i tych o charakterze peer to 
peer, możliwość podejmowania środków czy zarządzania lokatami i śledzenia na 
bieżąco notowań giełdowych. Łącznie to również coś zdecydowanie wartościow-
szego niż dedykowane promocje i location based services. Analizując bieżące 
rozwiązania i drzemiący jeszcze w tym zakresie potencjał można stwierdzić, że są 
ucieleśnieniem idei marketingu 3.0 i 4.0, ulepszaniem i współtworzeniem dostęp-
nych opcji, przy jednoczesnej rewolucji cybernetycznej, kierowanej do w pełni 
świadomego kolektywu odbiorców.

Zakończenie

Rewolucja w komunikacji elektronicznej związana z ideą Web 2.0 nie została 
do końca należycie wykorzystana przez firmy. Zamiast bowiem zapewnić swoim 
klientom prawdziwą, dwukierunkową komunikację oraz budowanie długofalowe-
go związku z użytkownikami, grupę docelowych nabywców i posiadaczy produk-
tów próbowano wtłoczyć w schemat biernego odbioru treści. Bieżący paradygmat 
marketingu musiał ulec zmianie. Dlatego też Ph. Kotler ze swymi współpracow-
nikami zaproponował koncepcję marketingu 3.0, w której podkreślał, że konsu-
ment mając „serce, rozum i duszę”, nie kieruje się w wyborze oferty wyłącznie 
racjonalnymi przesłankami.

Rozwiązania mCommerce i przytoczone przykłady z zakresu mobile banking 
pokazują, że rozpoczęła się prawdziwa rewolucja cybernetyczna, dzięki której 
nie tylko tworzony jest wartościowy rynek – nowy błękitny ocean, ale przede 

30 2013 Global Mobile Banking Functionality, Forrester Research 2013, s. 5–6.
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wszystkim szereg aplikacji i udogodnień dla szerokiego grona wymagających 
odbiorców. Propozycje te, dzięki bezprzewodowemu Internetowi, sprawiają, że 
użytkownicy smartfonów, laptopów, tabletów i palmtopów mogą 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu korzystać z wygody rozwiązań nie tylko ułatwiających 
codzienne życie, ale także je wręcz rewolucjonizujących.
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Joanna Pachucka

Rola lokalnych grup działania w kształtowaniu  
wizerunku turystycznego jednostek terytorialnych

Wstęp

Polityczne i gospodarcze zmiany, jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989  
w połączeniu z reformami samorządu terytorialnego przyczyniły się do rozwoju 
koncepcji aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) pod kątem ich 
konkurencyjności na rynku. Postrzeganie JST w kategoriach podmiotu quasi-go-
spodarczego w naturalny sposób doprowadziło do poszukiwania przez ich władze 
innowacyjnych rozwiązań zarządczych i do zorientowania podejmowanych dzia-
łań na marketingowe koncepcje zarządzania JST, z koncepcją marketingu teryto-
rialnego na czele.

Marketing terytorialny, zrodzony na kanwie poszerzania tradycyjnej koncep-
cji marketingu oraz przenoszenia i adaptowania metod, technik marketingowych 
stosowanych w biznesie na grunt terytoriów i miejsc, był naturalną odpowiedzią 
na rodzące się zapotrzebowanie ze strony jednostek terytorialnych, próbujących 
odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości. W tej nowej, trudnej i wymagającej 
rzeczywistości „każda jednostka terytorialna, w tym także gmina, podobnie jak 
przedsiębiorstwa, podlega prawom rynku, stąd też jest zmuszona rywalizować 
z innymi jednostkami”1. Wzmożona rywalizacja dotyczy przede wszystkim czyn-
ników rozwojowych jednostek osadniczych, zwłaszcza w takich obszarach, jak 
pozyskiwanie inwestorów, przyciąganie turystów, zdobywanie funduszy unij-
nych na rozwój czy poprawa warunków bytowych mieszkańców i zwiększanie 
ich liczby. Sprawne konkurowanie na coraz bardziej wymagającym rynku wy-
maga tworzenia, osiągania i utrzymywania przewag konkurencyjnych w czasie. 
Uznaje się, że „konkurencyjność regionu jest środkiem do osiągnięcia trwałego 

1 W. Kuźniar, Wdrażanie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna for-
ma zarządzania jednostką terytorialną, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze 
agrobiznesu: uwarunkowania, mechanizmy, efekty, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2007, s. 192. 
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i zrównoważonego rozwoju”2, stąd też celem zdecydowanej większości jednostek 
terytorialnych jest podnoszenie konkurencyjności terytoriów wszystkimi dostęp-
nymi sposobami, przy wykorzystaniu endogenicznego potencjału poszczególnych 
miejsc. Marketing terytorialny jawi się tu zarówno jako podstawowe narzędzie 
wspomagające wzmacnianie pozycji konkurencyjnej, jak i innowacyjne, syste-
mowe i kompleksowe podejście do zagadnień zarządzania jednostką osadniczą.

„Nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza stawia przed jednostkami sa-
morządu terytorialnego nowe wyzwania i cele”3. Pamiętać tu jednak trzeba, iż 
specyfika marketingu terytorialnego dotyczy przede wszystkim stopnia złożono-
ści i struktury celów oraz ich wewnętrznej hierarchii ważności, dalece odmien-
nych od odnotowywanych w marketingu przedsiębiorstw. Na pierwszy plan wy-
suwa się tu kontekst funkcjonowania samorządu, gdyż „kadencyjność organów 
gminy odzwierciedla się w priorytetach aktywności gminy”4 i sprawia, że przy 
zawsze ograniczonych środkach publicznych, będących w gestii samorządu, bie-
żące potrzeby i populistyczne działania o łatwo dostrzegalnych w krótkim okre-
sie efektach na ogół wygrywają z innymi koncepcjami, np. finansowania działań 
o charakterze marketingowym, których efekty trudniej dostrzec, są mniej mierzal-
ne/namacalne lub których rezultaty są po prostu rozłożone w czasie.

Okazuje się jednak, że jeśli tylko uda się przezwyciężyć krótkowzroczność, 
przyjmie się aktywną postawę oraz dłuższą perspektywę, postawi na spójną, do-
brze przemyślaną koncepcję o orientacji marketingowej, opartą na fundamental-
nych zasadach marketingowych to efekty tych działań staną się widoczne. 

Takim pozytywnym przykładem jest miasto Zambrów w województwie pod-
laskim. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku miasto borykało się z typowymi 
problemami ośrodków o socjalistycznej industrialnej przeszłości, których prze-
mysłowa świetność oparta na jednej branży minęła wraz z końcem PRL-u, pro-
blemami takimi jak bezrobocie, zły stan infrastruktury miejskiej czy emigracja 
zarobkowa mieszkańców. Mając świadomość narastającej rywalizacji ośrodków 
miejskich o rozpoznawalność, unikatowość wizerunku, o inwestorów, turystów 
i inne czynniki rozwojowe lokalne władze samorządowe stworzyły strategię 
kształtowania wizerunku nie wbrew, ale w zgodzie z atrybutami socjalistycznej 
tożsamości miasta. Nie odcinając się od przeszłości, nie deprecjonując historii 

2 E. Ferens, Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej jed-
nostek terytorialnych, [w:] Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów pu-
blicznych, red. A .Siedlecka, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły im. Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej, s. 20.

3 W. Kuźniar, op. cit., s. 195. 
4 D. Guzal-Dec, Rola marketingu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem gminy, [w:] Marke-

ting terytorialny…, s. 57.



Rola lokalnych grup działania w kształtowaniu wizerunku… 259

postanowiono wykorzystać postsocjalistyczny wizerunek miasta do budowania 
jego współczesnej tożsamości. W upadłych Zambrowskich Zakładach Przemy-
słu Bawełnianego stworzono Zambrowski Park Przemysłowy, dzięki wykorzy-
staniu środków unijnych, zwłaszcza z programu operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007–2013, poprawiła się infrastruktura miejska (zmodernizowano 
i rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, dróg gminnych czy sieć te-
lekomunikacyjną) i estetyka samego miasta, odnotowano wzrost zainteresowa-
nia mieszkańców sprawami miasta. W rankingu „Gazety Prawnej” i Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” miasto 
Zambrów uzyskało tytuł laureata w województwie podlaskim w roku 20085. Ak-
cja „Doceń Zambrów” znalazła się w półfinale konkursu „Podlaska Marka Roku 
2007”6. 

Nadmienić trzeba tu jednak, iż „spójność prowadzonej polityki miejskiej 
wynika w dużej mierze z faktu, że obecny burmistrz Zambrowa zajmuje swoje 
stanowisko już trzecią kadencję”7, co jest nie do przecenienia. Kontynuacja bo-
wiem raz przyjętego kierunku, jeśli został on dobrze i szczegółowo przemyślany, 
może przynieść pożądane pomyślne efekty, i to efekty długookresowe, a te są 
najcenniejsze. Nie ma nic gorszego niż diametralna zmiana wcześniej przyjętego 
planu z niewłaściwych pobudek, w tym personalnych czy politycznych, bez wcze-
śniejszej obiektywnej oceny jego merytorycznej wartości. Niezależnie jednak od 
wzmiankowanego przykładu wydaje się, iż skoncentrowanie uwagi na prioryte-
tach samej społeczności lokalnej, na działaniach, które przynosić będą korzyści 
gminie jako całości, przy zachowaniu stałego monitoringu oczekiwań mieszkań-
ców danej jednostki osadniczej, oraz konsekwencja w działaniu, to jedyne sposo-
by pozwalające przynajmniej częściowo zniwelować mankamenty funkcjonowa-
nia samorządu związane z jego kadencyjnością. 

„Rozwój konkurencji na rynku ofert miejskich zmusza nawet niewielkie 
miejscowości do poszukiwania pomysłów na zaistnienie w społecznej percepcji, 
na kształtowanie wyrazistego wizerunku w warunkach rynkowych”8. Niezmiernie 
ważna w realizacji tych pomysłów jest nowatorska, ale jednocześnie spójna wizja 
przyszłości oraz konsekwencja i wytrwałość w dążeniu do celu. 

5 http:// zambrow.org/ aktualności/ Nasze gminy w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie 
Miasto” [dostęp: 26.10.2010].

6 http:// zambrow.org/ aktualności/ „Akcja Doceń Zambrów nie znalazła się wśród nominowa-
nych do Marki Roku” [dostęp: 25.02.2008]. 

7 E. Glińska, A. Kowalewska, Kształtowanie wizerunku miasta postsocjalistycznego na przy-
kładzie Zambrowa, [w:] Marketing terytorialny. Studia przypadków, red. M. Florek, K. Janiszewska, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 40. 

8 Ibidem, s. 40. 
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Budowanie przewagi konkurencyjnej a wizerunek

Za dalece pozytywne zjawisko uznać należy mentalną zmianę wśród włoda-
rzy miast i regionów w podejściu do korzystania z dorobku marketingu w „co-
dziennej egzystencji” jednostek samorządu terytorialnego. Wyraźnie widać, że 
zaczęli dostrzegać i doceniać wymierne, choć nie natychmiastowe, korzyści ja-
kie można w ten sposób kreować i osiągać. „Analizując ostatnie lata działalności 
przedstawicieli władz samorządowych zauważyć można rozwijającą się świado-
mość prowadzenia działań marketingowych, mających na celu zwiększenie roz-
poznawalności miast. Inwestowane są coraz większe środki finansowe, służące 
budowaniu marki jednostek samorządu terytorialnego, kreowaniu pozytywnego 
wizerunku zgodnego z oczekiwaniami włodarzy. Całość działań wspierana jest 
przygotowanymi strategiami rozwoju czy marketingu, których wdrażaniu towa-
rzyszy spójna komunikacja”9. Podejmowane działania marketingowe powinny 
jednak zawsze opierać się na ewidentnych atutach danej jednostki terytorialnej. 
Wówczas dążenia do wykreowania faktycznej przewagi konkurencyjnej będą 
wiarygodne, a przewaga trwała i unikatowa.

 Bez zbudowania jednak, wyraźnie odróżniającej daną jednostkę terytorialną 
od innych jednostek, przewagi konkurencyjnej, opartej na faktach, atrakcyjnej 
i niepowtarzalnej, prezentującej w oczach różnego typu odbiorców nadwyżkowe 
walory wobec tych oferowanych przez konkurentów, nawet wysoko budżetowe 
działania marketingowe mogą okazać się nieskuteczne. Źródeł przewagi konku-
rencyjnej jednostki terytorialnej szukać można w różnego typu zasobach, począw-
szy od zasobów miejscowych o charakterze naturalnym, infrastrukturalnym, spo-
łecznym, kulturalnym, przez zasoby finansowe, techniczne i organizacyjne, na 
zasobach niematerialnych skończywszy. 

„Współcześnie na rynku terytorialnym kluczowe znaczenie ma jakość ofe-
rowanych produktów, ich właściwe pozycjonowanie i wizerunek. Jakość i wize-
runek stanowią podstawę budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w ujęciu 
terytorialnym”10. Świadczyć o tym może choćby i to, że „wśród strategicznych 
celów marketingowych samorządowych wspólnot terytorialnych […] pojawia 
się coraz częściej cel związany z kształtowaniem wizerunku marketingowe-
go…”11 Coraz częściej także uważa się, że „zorientowanie strategii marketin-

9 A. Kijanka, Rozrywka jako element kreowania wizerunku miast i rozwoju patriotyzmu lokal-
nego, [w:] Wizerunek regionu o orientacji rynkowej, red. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwo-
lińska-Ligaj, J. Kamiński, Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej, Biała Podlaska 2012, s. 45.

10 J. Szwacka-Mokrzycka, Budowanie przewagi konkurencyjnej jednostki terytorialnej, „Stu-
dia Ekonomiczne i Regionalne” 2012, nr 1, s. 74. 

11 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wydawnicza Wol-
ters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 130.
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gowych na kształtowanie image’u jest wyrazem ogólnych trendów w rozwoju 
osadnictwa”12. 

Wizerunek miejsc, kształtowany w długiej perspektywie czasowej, wewnętrz-
nie złożony, zmienny i wysoce zindywidualizowany, jest kategorią o dużym stop-
niu skomplikowania, wielowymiarową oraz wielopłaszczyznową. Ten mentalny 
obraz miejsca, silnie subiektywny, to konstrukcja dość niewdzięczna jako przed-
miot oddziaływania, stąd też wykreowanie lub zmiana istniejącego wizerunku to 
zadania trudne oraz czaso- i pracochłonne. Widać to już na poziomie definicyjnym 
samego pojęcia czy też w wielości istniejących definicji. W podsumowaniu prze-
glądu różnych definicji wizerunku miejsca A. Szromnik pisze „uogólniając […] 
poglądy i opinie, stwierdzić można, że wizerunek miasta to całokształt subiek-
tywnych wyobrażeń rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich 
jako efekt percepcji, oddziaływania środków masowego przekazu i nieformalnych 
przekazów informacyjnych, […] mentalny obraz miasta, jego wewnętrzne odbi-
cie w umysłach różnych jednostek i grup społecznych…”13 W tym miejscu autor 
odnosi się do rzeczywistości miejskiej, ale interpretacja ta może być bez trudu 
kierowana do wszelkiego typu miejsc – gmin, powiatów, regionów, a nie tylko 
miast. Dodatkowych trudności przysparza fakt, że wizerunek miejsca zawsze łą-
czy w sobie składowe twarde (racjonalne) i miękkie (emocjonalne). „Marketin-
gowy wizerunek jednostki osadniczej […] składa się z kombinacji elementów 
realnych i pozarealnych. Według R. Junghardta elementy realne wizerunku […] 
to wszystkie postrzegalne fakty, które można pojąć w sposób racjonalny. […] 
Elementy te ze względu na ich fizyczny charakter są relatywnie łatwe do spre-
cyzowania i uporządkowania. Elementy pozarealne mają charakter emocjonalny 
i wyrażają osobisty stosunek osoby lub grupy do rozpatrywanej miejscowości. 
Przejawiają się jako określone nastawienia uczuciowe, jako świadome lub pod-
świadome wrażenia oceniające ukształtowane w danej mierze pod wpływem wła-
snych, subiektywnych życzeń i obaw”14. Pozarealne elementy wizerunku oparte 
są zatem zawsze na emocjach, wyrażają osobisty stosunek osoby/grupy do danego 
miejsca. I tu pojawia się wcześniej wspomniana trudność. Okazuje się bowiem, 
iż oddziaływanie na elementy realne wizerunku jest prostsze. Dużo trudniej jest 
wpływać na elementy miękkie, pozarealne, emocjonalne wizerunku. „Raz wy-
tworzone nastawienie wobec konkretnego miasta jest trwałe, funkcjonuje w psy-
chice człowieka przez długi czas, nawet jeśli jest oparte na uprzedzeniach. Stano-
wi jego indywidualne, subiektywne spojrzenie, ocenę własną miasta jako całości 
lub jego różnych składników. […] Turyści, inwestorzy, migranci i inni klienci  

12 Ibidem, s. 131.
13 Ibidem, s. 134.
14 Ibidem, s. 144.
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miasta kierują się w swych decyzjach charakterystykami realnymi. Często jednak 
ich zachowania i postawy wynikają z ocen emocjonalnych, z ich uczuciowego 
odbioru miejscowości”15, a dokonanie zmian w obrębie tych charakterystyk jest 
znacznie bardziej skomplikowane i wymaga zaangażowania nakładów czasu, pie-
niędzy oraz niemałego wysiłku intelektualnego włożonego w tworzenie skutecz-
nych programów oddziaływania na osobiste nastawienia poszczególnych adresa-
tów działań marketingowych i ich grup, programów związanych z wizerunkiem 
danego miejsca i jego zmianą, poprawą czy reorientacją. Kreowanie docelowego 
wizerunku miejsca ma zawsze służyć wzrostowi jego rozpoznawalności, jako klu-
czowego elementu budowania przewagi konkurencyjnej na rynku terytorialnym. 

Wizerunek turystyczny

Wizerunek turystyczny miejsca nierozerwalnie wiąże się z pojęciem jego toż-
samości (place identity). Przyjmuje się, iż stanowi on transpozycję tożsamości 
miejsca na obraz percepcyjny w świadomości odbiorcy, w umyśle obiektu od-
wzorowania. W odniesieniu do wizerunku turystycznego miejsca tym obiektem 
będzie zawsze turysta, będą to wszystkie osoby przyjeżdżające do danej miej-
scowości, odwiedzające ją niezależnie od stopnia regularności wizyt czy choćby 
przejeżdżające przez nią tranzytem. Przyjmuje się również, że tak jak w przypad-
ku tożsamości organizacji, tak i w stosunku do tożsamości jednostki osadniczej 
ważna jest percepcja tożsamości powstała w wyniku strategicznie zaplanowane-
go i z góry nakreślonego systemu samoprezentacji, zorientowanego wewnętrznie 
i zewnętrznie, a opartego na instrumentach komunikacji marketingowej. 

Zarówno w sytuacji kształtowania tożsamości miejsca, jak i jego wizerunku, 
w tym wizerunku turystycznego, cel jaki przyświeca w tych staraniach (przyświe-
cać powinien) jest zawsze ten sam – kreowanie pozytywnego wizerunku, nasta-
wienia wobec danego miejsca. Oczywiście w stosunku do wizerunku turystyczne-
go chodzi o to, by dane miejsce stało się cenioną destynacją turystyczną. Jeśli się 
to uda, to o tym jak cenny może być to atut na długi czas, świadczyć może choćby 
przykład Portugalii i wypracowanego przez ten kraj przez lata pozytywnego wize-
runku miejsca wymarzonych wakacji. Lata 2010–2013 były dla Portugalii szcze-
gólnie trudne. Kryzys gospodarczy stawał się dla Portugalczyków coraz bardziej 
dotkliwy. Spadające płace, rosnące bezrobocie, oszczędności budżetowe czy fala 
protestów społecznych na pewno nie przyczyniały się do poprawy wizerunku kra-
ju na arenie międzynarodowej. „Tymczasem kłopoty ekonomiczne potomków Va-

15 Ibidem, s. 145.
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sco da Gamy nie mają wpływu na turystyczny wizerunek jego ojczyzny”16. Jak to 
możliwe? Wizerunek to pewien kapitał na lata, buduje się go latami, ale i zmiany 
w jego obrębie następują w tym samym tempie. „Tysięczne tłumy demonstrują na 
ulicach miast w proteście przeciw rządowej polityce cięć i oszczędności, który Li-
zbonie narzuciła Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. We-
dług szacunków Krajowego Instytutu Statystycznego dystans pomiędzy Portugalią 
a pozostałymi członkami Unii Europejskiej powiększa się w coraz szybszym tem-
pie. Tymczasem w aktualnej edycji rankingu portalu podróżniczego Globe Spots 
za najlepszy kierunek turystyczny 2013 roku została uznana właśnie Portugalia”17. 
Serwis informacyjny Traveltime.info.pl podaje, że turystyczny region Algarve, 
kuszący zwłaszcza słońcem i przepięknymi plażami, odwiedza rocznie 11 milio-
nów zagranicznych turystów. Co zatem znaczy siła wizerunku, nawet w obliczu 
kryzysu ekonomicznego, wydaje się być pytaniem nie wymagającym odpowiedzi.

Rola lokalnych grup działania

W marketingu terytorialnym od zawsze mamy do czynienia z pluralistycz-
nym charakterem kształtowania decyzji marketingowych, zawsze uczestniczą 
w tym procesie różne podmioty i ich grupy. Nie inaczej jest w przypadku kreacji 
wizerunku danego miejsca.

„W procesie kształtowania wizerunku/image’u miasta uczestniczy wiele pod-
miotów. Są to: mieszkańcy miasta, władze lokalne, stowarzyszenia i organizacje 
działające na terenie miasta, lokalne przedsiębiorstwa, masowe media oraz turyści”18. 

Wydaje się, że podmiotem nie zawsze i nie w pełni jeszcze dostrzeganym 
oraz docenianym w procesach kształtowania wizerunku są lokalne grupy dzia-
łania. Co prawda ostatnie lata znacząco przyczyniły się do rozwoju Lokalnych 
Grup Działania, głównie za sprawą wsparcia oferowanego tym grupom w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w osiach Leader, Leader II 
czy Leader+ wsparcia realizowanego z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego za pośrednictwem agencji rządowych19, lecz ich rola i znaczenie  

16 http://www.traveltime.info.pl/ 33-aktualności/49 – turystyczny wizerunek odporny na  
kryzys.html.

17 Ibidem.
18 E. Stachura, M. Borowska, Rola dziedzictwa kulturowego w procesie kształtowania wize-

runku miasta w świetle badań, [w:] Wizerunek regionu…, s. 18.
19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zrealizowaniu inwestycji przez LGD 

dokonuje refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych, według odrębnych szczegóło-
wych przepisów, w zależności od rodzaju przeprowadzonych działań, np. „Różnicowanie w kierun-
ku działalności nierolniczej’ czy „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 
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w kreacji korzyści wizerunkowych danego miejsca (miejscowości, obszaru czy 
regionu) jest chyba nieco marginalizowana. Niska jest również sama świadomość 
istnienia i funkcjonowania lokalnych grup działania, choć statystyki dotyczą-
ce ich liczby są dość imponujące. ARiMR podaje, że w Polsce działa obecnie  
336 LGD20.

Lokalna grupa działania to rodzaj terytorialnego partnerstwa publiczno-pry-
watnego, złożonego z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Jest 
podmiotem mającym osobowość prawną, występującym najczęściej w formie 
stowarzyszenia21 i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Punktem 
wyjścia tworzenia lokalnych grup działania, słuszne zresztą, było założenie, że 
to właśnie mieszkańcy, wchodzący w skład LGD, wiedzą najlepiej jak powinien 
rozwijać się dany obszar, jaki obrać kierunek, na czym skupić uwagę, czym przy-
ciągać innych do tego obszaru geograficznego, turystycznego czy przyrodniczego, 
który zamieszkują nierzadko od pokoleń. Każda lokalna grupa działania opraco-
wuje lokalną strategię rozwoju i w niej precyzuje cele, jakie stoją przed grupą oraz 
działania, jakie będą podejmowane, by cele te osiągnąć, w tym również działania 
o charakterze gospodarczym. Każda zmiana w obrębie przyjętej strategii wymaga 
zatwierdzenia przez walne zebranie członków LGD.

Badania nad wizerunkiem miast pokazują wyraźnie wartość i znaczenie po-
tencjału dziedzictwa kulturowego w procesach kształtowania wizerunku miejsca/
miejsc. Ten potencjał trzeba starać się w sposób umiejętny, ale i mądry, maksymal-
nie wykorzystać. Podmiotami, które doskonale zaczęły wpisywać się w tę rolę, 
wykazując się nie tylko dobrą wolą, ale i przedsiębiorczością w myśleniu i działa-
niu, pomysłowością i umiejętnościami twórczego wykorzystywania zasobów i po-
tencjału historyczno-kulturowego, okazały się właśnie lokalne grupy działania. 

Pozytywnym przykładem doskonale przemyślanej koncepcji wykorzystania 
wcześniej wspomnianego dziedzictwa lokalnego może być wspólna inicjatywa 
dwóch stowarzyszeń z województwa świętokrzyskiego, powiat ostrowiecki, ze 
wsi Bałtów – Stowarzyszenia „Delta” i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Bałtów „Bałt” – JuraPark „Bałtów”. JuraPark to pierwszy w Polsce park te-
matyczny, zawierający rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości, otwarty 

20 Informacja ze strony www. ARiMR.gov.pl.
21 Przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 07.03.2007 r.  
w tworzeniu LGD mogły uczestniczyć także fundacje i związki stowarzyszeń. Dziś ustawa w art. 
15 wyraźnie mówi o formie stowarzyszenia, dla nowo tworzonych LGD. Członkiem zwyczajnym 
LGD może być osoba fizyczna, jak i osoba prawna, w tym także jednostki samorządu terytorialnego, 
z wyłączeniem województw (art. 15, pkt 1, ppkt 1).



Rola lokalnych grup działania w kształtowaniu wizerunku… 265

07.08.2004 roku22. Powstanie JuraParku było odpowiedzią lokalnej społeczności 
na rozpoczęte w 2001 roku na terenie gminy badania Państwowego Instytutu Geo-
logicznego w Warszawie. Doktor Gerard Gierliński, który zapoczątkował prace 
badawcze, podążając śladami ludowych legend, natrafił w tym miejscu na późno-
jurajskie ślady drapieżnego dinozaura – allozaura. Odkrycie geologów postanowili 
wykorzystać lokalni patrioci, widząc w tym wyjątkową szansę dla rozwoju gmi-
ny. Utworzenie Lokalnej Grupy Działania JuraPark „Bałtów” pozwoliło nie tylko 
na budowę Bałtowskiego Parku Jurajskiego, ale pokazało, jak wykorzystując lo-
kalne atuty i historyczne dziedzictwo zainteresować turystów miejscem dotych-
czas nieznanym, zmieniając tym samym jego losy i życie mieszkańców gminy, 
nie wspominając o rozpoznawalności jej wizerunku czy pozyskaniu wyróżniają-
cej przewagi konkurencyjnej na rynku terytorialnym. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać, a pomysłowość i praca zaangażowanych w przedsięwzięcie ludzi 
zaczęły przynosić konkretne rezultaty. Już wkrótce po otwarciu Bałtowskiego 
Parku Jurajskiego stał się on wizytówką regionu świętokrzyskiego, przyciąga-
jąc z okresu na okres coraz liczniejsze rzesze odwiedzających. Na efekt śnie-
gowej kuli nie trzeba zbyt długo czekać, sukces parku pociąga za sobą rozwój 
miejscowości. Park potrzebuje odpowiedniego zaplecza, choćby hotelarskiego, 
czy dodatkowych atrakcji turystycznych uzupełniających dotychczasową ofertę, 
co w pozytywny sposób oddziałuje na lokalny rynek pracy i sytuację finansową 
gminy. Jedna inwestycja przyciąga kolejne. W gminie rozwija się agroturystyka, 
tworzy się baza noclegowa i gastronomiczna, kolejne pomysły i nowe przedsię-
wzięcia wcielane są w życie. Kolejno powstają Zwierzyniec Bałtowski – 40 hek-
tarowy park z wolnym wybiegiem dla jeleni, danieli, kozic, lam, owiec, koników 
polskich i osłów, Kamienne Oko – czynne sezonowo miejsce do kąpieli. W roku 
2009 powstaje Kraina Koni – ośrodek jazdy konnej, nauki jazdy i hotel dla koni, 
w 2011 roku Kino Emocji – kino 5D23. Dziś JuraPark Bałtów to już całoroczny 
kompleks turystyczny z parkiem tematycznym liczącym sto modeli dinozaurów 
w skali 1 : 124, parkiem rozrywki, wioską czarownic, ścieżkami edukacyjnymi, 
skansenem pszczelim, spływem rzeką Kamienną, stacją narciarską, zwierzyńcem 
czy prehistorycznym oceanarium. Z roku na rok wzrasta liczba odwiedzających 
park. Według danych portalu parkmania.pl w roku 2007 było to około 300 tysię-
cy zwiedzających, w 2008 roku 360 tysięcy, a w roku 2009 prawie 500 tysięcy. 
Park zawdzięcza swą wzrastająca popularność nie tylko dobrej promocji, mar-
ketingowi szeptanemu czy nagrodom zdobywanym w licznych konkursach, jak 

22 www.juraparkbaltow.pl.
23 www.juraparkbaltow.pl.
24 www.parkmania.pl.
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choćby nagroda Turystyczny Produkt Roku 200525 w konkursie Polskiej Organi-
zacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny, Laur Świętokrzyski 2009 
w kategorii Człowiek Roku dla pomysłodawcy Juraparku – Nagroda Wojewody 
Świętokrzyskiego za wkład w rozwój i promocję regionu świętokrzyskiego26 czy 
nagroda Popularyzatora Nauki 2012 dla Stowarzyszenia „Delta” – właściciela 
parku, przyznawana przez MNiSW i PAP27, ale także, a może przede wszystkim, 
stworzeniu własnej niepowtarzalnej tożsamości i pozytywnego, oryginalnego wi-
zerunku miejsca, które na stałe związały się z tym terenem i teraz procentują, 
niczym kapitał na dobrej, długoterminowej lokacie. Po sukcesie JuraParku w Bał-
towie Stowarzyszenie „Delta” otwiera kolejne „juraparki” w Solcu Kujawskim 
i Krasiejowie koło Opola28.

Budujących przykładów jest więcej. Można je odnaleźć nawet w obrębie tego 
samego województwa – województwa świętokrzyskiego. Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” realizuje projekt pod nazwą Kraina Le-
gend Świętokrzyskich. Wśród elementów składowych przedsięwzięcia znalazły 
się warsztaty teatralne, gry i zabawy terenowe, wędrówki szlakiem legend, a także 
projekt o charakterze edukacyjnym Osada średniowieczna w Hucie Szklanej, re-
konstrukcja średniowiecznej wioski, w której oprócz wizytacji samych obiektów 
można także poznać tajniki zapomnianych już dziś rzemiosł (tkactwo, rymarstwo, 
garncarstwo czy kowalstwo), a po trudach zwiedzania posilić się i odpocząć w śre-
dniowiecznej karczmie29. Osada zarządzana jest przez powołaną do życia w 2010 
roku przez gminę Bieliny organizację Centrum Tradycji i Turystyki Gór Święto-
krzyskich. Osiągając cele ogólnospołeczne, jak choćby edukacyjne czy związane 
z zachowaniem lokalnych tradycji i umiejętności rękodzieła zarówno organizacja, 
jak i lokalna grupa działania przyczyniają się do rozwoju gminy, wspierania lo-
kalnego rynku pracy i utrwalania pozytywnego wizerunku miejsca, miejsca ak-
tywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, dorosłych i dla całych rodzin.

W procesie kształtowania wizerunku turystycznego danego miejsca i same-
go rozwoju turystyki na danym obszarze niezmiernie ważne jest współdziałanie 
różnych podmiotów, ukierunkowane na tworzenie atrakcyjnego zintegrowanego 
produktu turystycznego i promowanie jego walorów. W przypadku wojewódz-
twa świętokrzyskiego „największy udział w kształtowaniu tożsamości turystycz-
nej regionu świętokrzyskiego ma, od czasu jej powołania 10 lat temu, Regio-

25 https://pot.gov.pl/certyfikaty-pot.
26 www.wiadomości.o-c.pl/ Jeszcze wiele pomysłow na Bałtów/ dodano 14.04.2009 r.
27 www. parkmania.pl/ Należące do Stowarzyszenia Delta juraparki nagrodzone prestiżową 

nagrodą/dodano 23–02.2012 r.
28 www.parkmania.pl.
29 www.bieliny.pl/ Urząd Gminy Bieliny.
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nalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego”30. Organizację 
można uznać za swoistego koordynatora różnorakich przedsięwzięć na terenie 
województwa świętokrzyskiego, mających na celu „wykreowanie »czarującej« 
tożsamości świętokrzyskiego obszaru recepcji turystycznej, a następnie promocję 
związanego z nią wizerunku turystycznego regionu”31. Patronowała np. różnego 
typu kampaniom promocyjnym, jak „Świętokrzyski Sabat Czarownic” czy „Świę-
tokrzyskie czaruje. Poleć na weekend”. Działalność o tym charakterze z pewno-
ścią wspiera i łączy w pewną całość działania różnych aktorów lokalnego rynku 
turystycznego, w tym i lokalnych grup działania.

Ideę wykorzystywania atutów historyczno-geograficzno-przyrodniczych da-
nego terenu dla kreowania jego turystycznego wizerunku i tworzenia nowych 
szans jego rozwoju, podchwyciły szybko gminy i powiaty z terenu całej Pol-
ski, zwłaszcza te o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub o monokulturo-
wych gospodarstwach, widząc w tym szansę na zmianę dotychczasowej sytuacji  
i licząc na środki ze strony różnych programów pomocowych. Przykłady ilustru-
jące wspomniane działania gmin i powiatów czy lokalnych społeczności łatwo 
znaleźć przeglądając chociażby strony internetowe urzędów gmin. Poszukując 
pomysłów na rozwój i aktywizację danego obszaru, a także później już na etapie 
wcielania ich w życie, nie można zapomnieć o konieczności zachowania ich uni-
katowości na skalę czy to lokalną, czy krajową, próbując jednocześnie chronić 
tradycyjne, historyczne walory tych miejsc. Cel taki postawiła sobie np. Lokalna 
Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie, utworzona w 2008 
roku przez przedstawicieli 11 gmin z powiatów puławskiego i lubelskiego w wo-
jewództwie lubelskim, obejmująca obszarem działania region trójkąta turystycz-
nego Nałęczów – Kazimierz Dolny – Puławy32. LGD, uznając wyjątkowość dzie-
dzictwa przyrodniczo-krajobrazowego o wielkim turystycznym potencjale, za cel 
nadrzędny postawiła sobie zachowanie i ochronę walorów przyrodniczych obszaru 
przełomu środkowej Wisły i pradoliny Wieprza, a także jego promowanie w celu 
rozwoju ekoturystyki, jako alternatywnych sposobów zarobkowania mieszkań-
ców obszarów wiejskich. Wśród licznych zadań do realizacji w ramach projektów 
podjętych przez grupę znalazły się między innymi: utworzenie sieci pętli rowe-
rowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i rozwój 
infrastruktury turystycznej (agrokwatery, punkty gastronomiczne, wypożyczal-
nie rowerów), opracowanie strategii rozwoju ekoturystyki, promocja rolnictwa  

30 M. Lemanowicz, H. Szcześniak, Działania promocyjne województwa świętokrzyskiego na-
rzędziem budowy wizerunku turystycznego regionu, [w:] Wizerunek regionu…, s. 77.

31 Ibidem, s. 77.
32 www. zielonypierscien.pl.
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ekologicznego czy zadania o charakterze edukacyjnym, kreujące postawy proeko-
logiczne wśród dzieci i młodzieży33. Powstały też projekty: utworzenia Ekomu-
zeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja” składającego się z Muzeum Kowalstwa 
i Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego, Serowarni w Zawadzie, Regional-
nej Izby Tradycji i Młyna w Celejowie, Tkackiej Izby Regionalnej w Borysowie, 
Izby Garncarskiej w Baranowie i Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu 
oraz promocji lokalnych produktów poprzez znak promocyjny „Produkt Lokalny 
Zielonego Pierścienia”. Jeśli realizacja projektów będzie przebiegała pomyślnie, 
obszar przełomu środkowej Wisły i pradoliny Wieprza ma szansę zyskać znacz-
nie większą rozpoznawalność niż tylko wynikającą z kompleksów sanatoryjnych 
w Nałęczowie, co przełoży się na bardziej wymierne korzyści, w tym materialne, 
dla regionu i jego mieszkańców w przyszłości.

Inicjatyw na poziomie lokalnym szukać można niezależnie od wojewódz-
twa. Kolejnym, być może nieco mniej spektakularnym, przykładem kreowania 
przyjaznych turystom „małych ojczyzn”, może być skansen rzeki Pilicy. Dzięki 
pomysłowości i zaangażowaniu ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Pilicy i Nadpilicza, powstałego w 1997 roku, skupiającego się na zapobieganiu 
degradacji środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy zachowaniu bogactwa kul-
turowego terenów Nadpilicza i upowszechnianiu wiedzy o Pilicy oraz współpra-
cy z UM w Tomaszowie Mazowieckim powstała niezwykła placówka muzealna, 
żywy i barwny obiekt – skansen poświęcony rzece. Skansen zaczął funkcjonować 
19.04.2005 roku, choć jego ideę zaczęto promować już w roku 1998, wraz z po-
czątkiem organizowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza co-
rocznych obchodów „Święta Pilicy”34. Dziś można w skansenie zwiedzać nastę-
pujące ekspozycje: młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy, prezentującą m.in. młyn 
wodny i kolekcję kamieni młyńskich; fortyfikacje linii Pilicy – ekspozycję poświę-
coną militariom II wojny światowej (można tu zobaczyć np. oryginalny ciągnik 
artyleryjski Luftwaffe zatopiony w Pilicy przez Niemców w styczniu 1945 roku, 
wydobyty z dna rzeki i odrestaurowany); pamiątki po dawnej Spale i architekto-
niczne osobliwości z Nadpilicza – poświęcone unikatowym perełkom architek-
tonicznym dawnej Spały (zobaczyć tu można np. toaletę carską z przełomu XIX 
i XX wieku i okresu, kiedy carowie Rosji polowali w spalskich lasach, czy budy-
nek do przechowywania paszy dla żubrów) oraz ekspozycję „oś rzeki Pilicy”, od-
noszącą się do tradycji wodniackich, związanych z rzeką Pilicą. Skansen gromadzi 
różnego rodzaju eksponaty i archiwalia, posiada obszerną bibliotekę wydawnictw 
o tematyce poświęconej Pilicy i Nadpiliczu, ale jest też miejscem organizacji im-

33 Ibidem.
34 www.skansenpilicy.pl.
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prez lokalnych, pikników, majówek, ognisk dla zorganizowanych grup czy po 
prostu miejscem rodzinnych weekendowych wypadów przez cały rok. Ciekawy 
pomysł, wsparcie dla lokalnego rynku pracy i fakt systematycznego rozwijania 
obiektu sprawiły, że koncepcja lokalna zyskała szersze uznanie. I tak np. Polska 
Organizacja Turystyczna w roku 2005 działalność Skansenu Rzeki Pilicy doce-
niła certyfikatem za Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2005 – „Muzeum bez 
kapci”, a w plebiscycie na 10 największych atrakcji turystycznych regionu łódz-
kiego, zorganizowanym przez portal internetowy naszemiasto.pl, Skansen znalazł 
się w gronie laureatów i otrzymał tytuł „Perła w Koronie Ziemi Łódzkiej 2008”35. 

Wydaje się jednak, że formuła samodzielnych działań poszczególnych pod-
miotów powoli zaczyna się wyczerpywać. Pojawia się za to pewien nowy trend, 
nawiązujący do zasady „w grupie tkwi siła”, polegający na łączeniu jednostko-
wych wysiłków na rzecz promowania danego regionu. W działaniach wspólnych, 
grupowych zawsze łatwiej o nowe pomysły, łatwiej pozyskuje się źródła finan-
sowania dla ich realizacji, choćby z uwagi na skalę działania, ale i nieco inny 
charakter ma też sama wewnętrzna motywacja realizatorów, kierują się oni nieco 
odmiennymi pobudkami i aspiracjami. Cel nadrzędny jest jednak zawsze ten sam 
– promocja obszaru, skutkująca wymiernymi korzyściami gospodarczymi. 

Interesującym przykładem kolektywnych działań na rzecz tworzenia kon-
cepcji zintegrowanego produktu turystycznego terenów reprezentowanych przez 
partnerów współpracy i jego promocji na rynku jest projekt „Moc Atrakcji Tury-
stycznych Regionu Inspirowanych Krainą Świętokrzyską” Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Białe Ługi”36, realizowany we współpracy z pięcioma innymi lokalnymi 
grupami działania z województwa świętokrzyskiego, a mianowicie Lokalną Gru-
pą Działania „Dorzecze Bobrzy”, Lokalną Grupą Działania „Krzemienny Krąg”, 
Lokalną Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą”, Stowarzyszeniem LGD „Wokół 
Łysej Góry” i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. W ramach projek-
tu opracowano koncepcję „Szlak przygody”, wykorzystującą lokalne zasoby ob-
szarów wszystkich uczestników projektu dla stworzenia wspólnej sieciowej oferty 
turystycznej. Terytorium działania podmiotów zaangażowanych podzielono w ra-
mach „Szlaku przygody” na sześć krain tematycznych, proponując korzystanie 
z charakterystycznych miejscowych atrakcji. I tak w Krainie Talentów można np. 
zwiedzić dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, w Krainie Kultur odwie-
dzić synagogi w Chmielniku i Szydłowie czy zespół pałacowo-parkowy w Kuro-
zwękach, w Krainie Natury podziwiać pojezierze świętokrzyskie, modrzewiowy 
dwór z połowy XVIII wieku w Lutyni czy muzeum etnograficzno-historyczne 

35 Ibidem.
36 www.bialelugi.pl, https://www.facebook.com/LGD.Biale.Lugi.
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w Fałkowie, w Krainie Sacrum i Profanum dotrzeć do sanktuariów „Relikwi Drze-
wa Krzyża Świętego” na Świętym Krzyżu czy Matki Boskiej Bolesnej w Kałko-
wie-Godowie. Kraina 4 Żywiołów to JuraPark w Bałtowie, unikatowe neolityczne 
kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach (gmina Borzechów), starożytne 
dymarki czy „Żywe Muzeum Porcelany” w Ćmielowie, Kraina Legend proponu-
je zaś poznanie z bliska opactwa cystersów w Wąchocku, osady średniowiecznej 
w Hucie Szklanej oraz Babyjagowa czy Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Kraj-
no37. Nowatorskim pomysłem grup zaangażowanych w projekt jest także stwo-
rzenie programu lojalnościowego dla turystów, umożliwiającego im zbieranie 
punktów w czasie zwiedzania miejsc i obiektów na obszarach działania partnerów 
projektu, na podstawie wydawanej turystom karty, dzięki której zebrane punkty 
będą mogli wymieniać na nagrody. Dla realizacji tego zamierzenia wspomniane 
wcześniej sześć LGD powołało do życia fundację „Szlak Przygody”. Fundacja 
próbuje również zaktywizować inne podmioty z terenów działania LGD oferu-
jąc możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego w charakterze part-
nera właścicielom gospodarstw agroturystycznych, punktów gastronomicznych 
czy oferentom innych atrakcji na zasadach indywidualnych umów partnerskich. 

Zakończenie

Po bliższym przyjrzeniu się aktywności lokalnych grup działania można po-
wiedzieć, że dobrze radzą sobie one z wykorzystywaniem dziedzictwa historycz-
no-kulturowego swoich regionów do tworzenia pozytywnego wizerunku miejsc 
i skutecznej oferty turystycznej, a pasji i zaangażowania w działania oraz pomy-
słowości uczyć by się od nich mogli chyba wszyscy polscy samorządowcy.  

Badania dotyczące współdziałania samorządów lokalnych z mieszkańcami dla 
rozwoju turystyki na danym terenie38 pokazują, że „mieszkańcy badanych gmin 
nie są zadowoleni z realizacji zadań samorządu w zakresie zaspokajania potrzeb 
obywateli”39. Okazuje się bowiem, że „pomimo zadeklarowanej przez przedstawi-
cieli władz lokalnych współpracy samorządu z mieszkańcami, społeczność lokal-
na takiej współpracy nie zauważa”40. Autorka badań A. Niezgoda uważa, że „taka 

37 Ibidem.
38 Badania empiryczne dotyczyły 3 gmin turystycznych – Ustka/Kartuzy/Bystrzyca Kłodzka 

– źródło: A. Niezgoda, Współpraca i komunikacja władz lokalnych z mieszkańcami – przypadek 3 
gmin turystycznych, [w:] Marketing terytorialny..., s. 93–101. 

39 A. Niezgoda, op. cit., s. 101. 
40 Ibidem, s. 101.
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sytuacja nie jest jedynie wynikiem błędów władz lokalnych, ale wielu czynników, 
do których należeć mogą czynniki o charakterze ogólnym, dotyczące społeczeń-
stwa polskiego”41 i trudno się tu z nią nie zgodzić. Przyczyn takiego stanu rze-
czy jest z pewnością wiele. Wśród kluczowych, wyliczanych przez autorkę badań, 
znalazły się: „krótkie doświadczenia w procesie rozwoju społeczeństwa demokra-
tycznego; niska świadomość obywatelska; pewien marazm społeczny wynikają-
cy z problemów materialnych i niedostosowania do relatywnie krótkiego okresu 
kapitalizmu, w którym korzyści przynoszą postawy aktywne i przedsiębiorcze”42. 

Panaceum na problemy związane z rozwojem turystyki poszczególnych ob-
szarów czy regionów, kreowaniem ich turystycznego wizerunku opartego na  lo-
kalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym, atmosferze miejsc i unikatowej, 
również częściowo zaplanowanej tożsamości i systemie samoprezentacji, stać się 
mogą lokalne grupy działania. Pokazują to choćby opisane wcześniej przykłady. 
Oczywiście nie ujmując zalet lokalnym grupom działania, takich jak duch przed-
siębiorczości, pomysłowość czy działania pełne pasji, pamiętać warto również 
o przeszkodach, jakie napotykać mogą one na swej drodze. Część z tych prze-
szkód nawiązuje do wymienianych przez A. Niezgodę czynników hamujących 
rozwój turystyczny gmin. Do grona najważniejszych w Polsce zaliczyć należało-
by po pierwsze niską świadomość obywatelską czy też brak postaw charaktery-
stycznych dla rozwiniętych społeczeństw obywatelskich. Po drugie wynikające 
ze wspomnianej niskiej świadomości obywatelskiej bardzo wąskie grono osób 
zainteresowanych tworzeniem LGD czy też aktywnym w nich uczestnictwem. Po 
trzecie przeszkodę w tworzeniu LGD stanowić może sama dostępność środków 
unijnych, dziś płynących dość szerokim strumieniem, która z czasem może zostać 
mocno ograniczona. Po czwarte trudności w tworzeniu i funkcjonowaniu LGD 
upatrywać należy po stronie know-how pozyskiwania, rozliczania i wykorzysty-
wania pozyskanych środków czy to unijnych, czy od sponsorów i donatorów. Nie 
można wreszcie zapominać o kwestii stabilności przepisów, których gwałtowne 
zmiany mogą znacząco wpływać na funkcjonowanie całych sektorów gospodarki, 
o samych LGD nie wspominając. 

Niezależnie jednak od przeszkód i ich liczby to właśnie w inicjatywach lo-
kalnych, takich jak podejmowane przez lokalne grupy działania, i w wizjach pa-
sjonatów, kryje się nieugięta siła kreowania zmian otaczającej nas rzeczywistości 
na lepsze. 

41 Ibidem.
42 Ibidem.
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