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Wstęp 
 

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce światowej  

i gospodarkach narodowych należy bardzo wnikliwie analizować mechanizmy 

kształtujące zachowania konsumentów. Wraz ze zmianami zachodzącymi w oto-

czeniu zmieniają się wymagania konsumentów i ich wrażliwość na bodźce mar-

ketingowe. Następstwem tych przemian i wzrostu świadomości nabywczej kon-

sumentów są zmiany w wykorzystywaniu instrumentów marketingowych. 

Przedsiębiorstwa działające na rynku powinny zdać sobie sprawę, że ich 

prawdziwa przewaga nad konkurencją zależy głównie od kapitału intelektual-

nego, wiedzy i innych nietrwałych aktywów, takich jak wizerunek i relacje  

z klientami. Do czynników, które kształtują zachowania współczesnego konsu-

menta, należą m.in. swoboda wyboru i zakupu każdego produktu, wyższy poziom 

wykształcenia i doświadczeń, znaczne zróżnicowanie potrzeb konsumentów  

i możliwości ich zaspokojenia, nastawienie na zdrową żywność, ochronę zdro-

wia, piękny wygląd i młodość,  wyższy poziom wymagań w zakresie asortymentu 

i obsługi klienta, duże zróżnicowanie dochodów, gotowość akceptowania nowo-

ści produkcyjnych użytecznych, atrakcyjnych, wyróżniających się oryginalno-

ścią, chęć nabywania markowych produktów, ale masowej produkcji (tańsze), 

krytycyzm wobec reklamy i wszelkich manipulacji czy też traktowanie zakupów 

jako przyjemności. 

Świadomość nabywcza konsumentów jest coraz większa, a w związku z tym 

oczekiwania w stosunku do ofertowanych produktów również rosną. Wielu staje 

się ekspertami, których oczekiwania są coraz wyższe. To powoduje, że najważ-

niejszym zadaniem przedsiębiorstw we współczesnym świecie jest orientacja na 

klienta. 

Czasopismo składa się z następujących części: 

1. Zachowania konsumentów na rynku. 

2. Znaczenie analiz rynku i badań marketingowych w ewoluującym otoczeniu. 

3. Kreowanie relacji z odbiorcą i społeczna odpowiedzialność. 

4. Zarządzanie sprzedażą i obsługa klienta. 

5. Polityka produktu w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych. 

Autorzy artykułów ujmują omawiane zagadnienia bardzo różnorodnie, co 

przyczynia się do tego, że prezentowana publikacja może być przydatna szero-

kiemu gronu odbiorców. Rozważania teoretyczne i wyniki badań prezentują au-

torzy z licznych ośrodków akademickich. Ich publikacje dowodzą indywidual-

nego i wielowątkowego podejścia do poruszanej problematyki. 

Redaktorzy składają podziękowanie wszystkim Autorom artykułów za pod-

jęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych, wzbogaca-

jących wiedzę w zakresie szeroko rozumianego marketingu przyszłości. 

Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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Summary. The article aims to examine the phenomenon of consumer ethnocentrism on 

the organic food market in Poland. A survey was addressed to Polish consumers. The 

sample consisted of 1000 inhabitants of Poland aged 15‒65. The sample was representa-

tive for the general population, regarding: age, sex, education and the size of the city of 

origin. In a logistic regression model, a serious of determinants of the national ethno-

centric attitude were tested. We arrived at a model with 6 statistically significant deter-

minants. Almost all of them are psychographic, with the notable exception of consumer 

age. They include: the importance of area of origin, brand and retailer trust as food 

characteristics, the importance of quality signs in organic food purchases, and the im-

portance of organic product originating from the same region in which the consumer 

lives. These determinants increase the likelihood of the ethnocentric orientation apart 

from brand importance, which has the opposite effect. 

Introduction 

In general, the concept of ethnocentrism represents the universal proclivity for 

people to view their own group as the centre of the universe, to interpret other 

social units from the perspective of their own group, and to reject those who are 

culturally dissimilar. From the perspective of ethnocentric consumers, purchas-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/


Paweł Bryła 12 

ing imported products is wrong because it hurts the domestic economy, causes 

job losses and is unpatriotic. In functional terms, consumer ethnocentrism gives 

the individual a sense of identity, a feeling of belongingness and a conviction of 

what purchase behaviour is acceptable (Shimp, Sharma, 1987, p. 280‒289). 

According to Figiel (2004), consumer ethnocentrism is a special form of the 

country of origin effect. It concerns preferring the purchases of home country 

products. 

This paper aims to examine the phenomenon of consumer ethnocentrism 

on the organic food market in Poland. In a model of logistic regression, we have 

identified 6 statistically significant predictors of this attitude.  

Literature review 

Consumer ethnocentrism measured by the CETSCALE is positively correlated 

with collectivist tendencies and with patriotic and conservative attitudes but 

negatively correlated with cultural openness, education, and income (Sharma, 

Shimp, Shin, 1995). The concept of consumer ethnocentrism is distinct from 

consumer animosity (Klein, Ettensoe, 1999). Cultural similarity is an important 

consideration for highly ethnocentric consumers in the evaluation of foreign 

products (Watson, Wright, 2000). The capability of consumer ethnocentrism in 

explaining consumer bias in favour of domestic products is dependent both on 

the country of origin and on the product category (Balabanis, Diamantopoulos, 

2004). The impact of ethnocentrism on consumer willingness to buy domestic 

products is weaker when consumers judge them as being of lower quality or 

when consumers hold higher conspicuous consumption values (Lu Wang, 

Xiong Chen, 2004). There are socio-psychological, political, economic and 

demographic antecedents of consumer ethnocentrism (Shankarmahesh, 2006). 

There are extremely few studies linking the issue of ethnocentrism with organic 

food consumption. A notable exception is an article by Pileliene and Liesonis 

(2014), who distinguish a segment of Lithuanian milk consumers called ‘ethno-

centric ecologists’. 

It is also worth mentioning some Polish studies concerning the phenome-

non of consumer ethnocentrism. Consumers aged 18‒30 from the Mazowieckie 

region in Poland surveyed in 2001 believed that Polish food was cheaper and 

healthier compared to foreign food (Sajdakowska, 2003). The concept of con-

sumer ethnocentrism may be applied to consumer choices supporting not only 

national producers, but also regional ones (Rachocka, Sapa, 2009). In a study 

among 170 inhabitants of the Lubuskie region, the principal motive for prefer-

ring Polish food was higher quality, mentioned by 71% of respondents (Śnihur, 

2010). The preference of Polish food may be related to its association with low 

prices, eco-friendliness and freshness (Matysik-Pejas, 2010). A survey among 

119 inhabitants of the Szczecin region, in particular students, showed no statis-
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tically significant of sex, age, size of the city, and self-reported financial situa-

tion on the level of consumer ethnocentrism (Ertmańska, 2011). A study among 

Polish food processing enterprises indicated that emphasising the Polish origin 

of one’s products constituted one of favourite strategic development directions. 

This option was mentioned by 62.5% of the companies under study, which 

meant the 4th rank in a set of 15 strategies (Bryła, 2012).  

Interviews with 400 inhabitants of the Podkarpackie region led to the con-

clusion that Poles have ethnocentric attitudes in their market choices and the 

level of consumer ethnocentrism depends on socio-economic characteristics 

(Szromnik, Wolanin-Jarosz, 2013). Szromnik and Wolanin-Jarosz (2014) pre-

sented a conceptual background of the phenomenon of consumer ethnocentrism. 

Wolanin-Jarosz (2015) assessed the ethnocentric attitudes in 5 countries belong-

ing to the Carpathian Euroregion (Poland, Slovakia, Hungary, Romania and 

Ukraine). Maison and Baran (2014) applied a new scale (SCONET) to measure 

consumer ethnocentrism in Poland. There is a relatively high efficacy of the use 

of Polish traits in advertising (Nowacki, 2014). A survey among 444 inhabitants 

of Poznan, Szczecin and Lublin indicated an impact of age and education on 

consumer ethnocentrism, while no significant difference between men and 

women was observed (Nestorowicz, Kaniewska-Sęba, 2014). The most relevant 

for the explanation of ethnocentrism is age (Wanat, Stefańska, 2014). In  

a Polish sample of 1000 consumers, the national origin of food was reported as 

more important by the elderly, by those having tertiary education, by those who 

provided more positive opinions about family income and among the urban 

population (Jeznach, Jeżewska-Zychowicz, 2014). Consumer ethnocentrism 

influences the development of assortment strategies of retail chains, especially 

in the field of cooperation with Polish food producers and development of 

Polish food brands (Bilińska-Reformat, 2014) as well as the marketing activities 

undertaken by the retail chains in Poland (Lubańska, Żak, 2014). 

The selection of Polish food on the basis of an increasing consumer con-

viction of its higher quality and safety, coupled with eating habits and a growth 

of interest in the values of own culture, may be called ‘rational ethnocentrism’ 

(Zabrocki, 2014). According to Olewnicki et al. (2016), the choice of domestic 

products for mainly rational reasons indicates ‘intentional ethnocentrism’. Eth-

nocentric consumers tend to attribute a higher importance to the ingredients of 

food products, their nutritional values and a lack of preservatives. They choose 

Polish food because they perceive it as healthier. They also display different 

distribution channel behaviours, as they purchase food more often on markets 

and bazaars (Angowski, Lipowski, 2014). Consumers with a higher level of 

ethnocentrism declare a relatively higher significance of and attachment to Ca-

tholicism, traditionalism and patriotism (Adamczyk, Goryńska-Goldmann, 
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Gazdecki, 2015). There is a link between the willingness to undertake prosump-

tion activities and the ethnocentric attitudes of Polish consumers (Baruk, 2016). 

Material and methods 

A survey was addressed to Polish consumers. The sample consisted of 1000 

inhabitants of Poland aged 15-65. The sample was representative for the general 

population, regarding: age, sex, education and the size of the city of origin. The 

survey was carried out with the use of CAWI (Computer Assisted Web Inter-

view) methodology by a specialised marketing research agency (ARC Rynek  

i Opinia) in its online panel (epanel.pl). A more detailed description of the re-

search sample characteristics is available in a book (Bryła, 2015a) and in previ-

ous articles stemming from this study (Bryła, 2015b; Bryła, 2016). In this arti-

cle, we focus on those respondents who declared that the Polish origin of organ-

ic food products was very important in their shopping decisions (357 respond-

ents) and compare their characteristics, attitudes and opinions with the total 

sample. For the analysis of our results, we apply descriptive statistics, cross-

tabulation and a logistic regression model. Our analyses are conducted in MS 

Excel and Statistica 12.0.  

Results 

The level of consumer ethnocentrism on the Polish food market is generally 

high (tab. 1). 2/3 of conventional (ordinary) food consumers declare that the 

importance of product originating from Poland is very big or rather big for 

them. The ethnocentric attitudes are even more pronounced in the category of 

origin food (products appealing to the area of origin, usually the region).  

Table 1 

The importance of Polish origin in food purchases 

National  

ethnocentrism 

Very big Rather big Average Rather small None 

EOC TS EOC TS EOC TS EOC TS EOC TS 

Organic food  100.0 35.7 0 32.7 0 21.4 0 5.2 0 5.0 

Origin food 95.2 41.7 4.2 32.3 0.3 20.5 0 2.5 0 3.0 

Conventional food  76.2 33.0 14.8 33.0 7.8 25.9 0.8 4.1 0.3 4.0 

Note: EOC – ethnocentric organic consumers, TS – total sample 

Source: own research. 

Organic food falls between conventional and origin food in terms of the 

level of ethnocentrism. In this study, we focus on the segment of organic food 

consumers who declared a very high level of consumer ethnocentrism. We call 

them ethnocentric organic consumers (EOC) and compare them with the total 

sample (TS). They account for 35.7% of the total sample. It is worth noting that 
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ethnocentric attitudes usually co-exist for the 3 analysed categories of food 

products, as among highly ethnocentric organic consumers, as much as 95.2% 

show an ethnocentric attitude toward origin food and 76.2% to conventional 

food. 

We agree with Rachocka and Sapa (2009) that consumer ethnocentrism 

may apply not only to the national origin, but also to the region of consumer. 

Therefore, we also analyse the importance of product originating from the re-

gion of consumer (tab. 2), which we call regional ethnocentrism, as opposed to 

the national (classical) ethnocentrism presented above. This regional ethnocen-

trism is a special case of the effect of the region of origin (a term used in Bryła 

2015a), analogously to the much more commonly studied country-of-origin 

(COO) effect. In general, the level of regional ethnocentrism is lower than the 

national ethnocentrism of Polish food consumers. The segment of (nationally) 

ethnocentric organic consumers is characterised by stronger regional ethnocen-

trism than the total sample. Among those organic food consumers for whom the 

Polish origin is very important, almost 2/5 (39.2%) reported that product origi-

nating from their own region was very important in their food purchases, 

whereas 17.5% of all respondents indicated a very big importance of the region-

al origin of organic food. 

Table 2 

The importance of product originating from the region of consumer in food purchases 

Regional  

ethnocentrism 

Very big Rather big Average Rather small None 

EOC TS EOC TS EOC TS EOC TS EOC TS 

Organic food  39.2 17.5 32.8 30.2 14.6 32.4 8.4 10.4 5.0 9.5 

Origin food 49.9 25.5 33.1 32.7 9.5 28.0 4.2 7.1 3.4 6.7 

Conventional food  23.8 13.4 30.3 26.6 27.7 37.5 9.8 11.3 8.4 11.2 

Note: EOC – ethnocentric organic consumers, TS – total sample 

Source: own research. 

We have conducted a series of analyses to compare the demographic and 

socio-economic profile of the ethnocentric organic consumers with the full 

sample. Due to space constraints, we only report selected results. There are 

slightly more women in the segment of ethnocentric organic consumers than in 

the total sample (54.1% compared to 50.1%). The EOC tend to be older (mean 

age: 41.6 years v. 39.2 years in the TS, median: 42 v. 39). There are relatively 

more households comprising 2 people in the EOC segment (22.4%) than in the 

TS (19.7%). Rural inhabitants are less common among the EOC (36.4%) than in 

the TS (39.0%). The same applies to the inhabitants of small towns (up to 20 

thousand people) (10.4% v. 12.3%). The EOC are more frequently living in 

certain regions, especially Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie and Warmińs-

ko-Mazurskie, and they are less common in other ones, in particular Lubelskie, 
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Podkarpackie and Opolskie. The education level of EOC and the TS is almost 

identical (differences below 1 percentage point). There are considerably more 

pensioners among the EOC (13.2%) than in the TS (9.8%), while there are few-

er students (10.9% v. 13.7%) and blue-collar workers (30.0% v. 31.8%) in this 

segment. The self-reported monthly disposable income per household member 

is slightly higher among the EOC than in the TS (mean: 1477 v. 1450 PLN, 

median: 1300 v. 1200 PLN). The above data indicate that demographic varia-

bles seem to have a limited power in explaining the ethnocentric attitude on the 

organic food market in Poland but in order to be more precise about their role, 

we need to conduct some statistical modelling.  

Before we move to our logistic regression, let us have a look at an evalua-

tion of selected characteristics of food products in the EOC segment and in the 

TS (tab. 3). The EOC tend to indicate a very big importance of all analysed 

characteristics of food products more frequently than the total sample. This may 

be partly due to the propensity of certain respondents to choose the end of the 

scale for any survey questions. Therefore, we also need to take into account the 

distribution of answers in the remaining answer options. For instance, if we 

combine the categories: very big and rather big, we obtain more interesting 

results. While the role of price is very similar in the EOC and TS (87.4% and 

88.6%), there are big differences for retailer trust (80.2% v. 71.2%), quality 

signs (77.0% v. 67.8%) and, especially, area of origin (69.8% v. 51.7%). 

Table 3 

The importance of selected characteristics of food products 

Importance  
Very big Rather big Average Rather small None 

EOC TS EOC TS EOC TS EOC TS EOC TS 

Price 57.1 49.5 30.3 39.1 11.5 10.2 1.1 1.0 0 0.2 

Product appearance 45.7 33.9 36.4 41.3 14.0 20.0 2.5 3.6 1.4 1.2 

Retailer trust 44.3 29.3 35.9 41.9 14.3 22.8 4.2 4.2 1.4 1.8 

Quality signs 42.3 27.4 34.7 40.4 19.0 26.4 2.8 4.7 1.1 1.1 

Area of origin 33.1 20.9 36.7 30.8 22.7 34.6 4.2 9.0 3.4 4.7 

Brand 20.2 14.6 33.3 34.8 35.9 39.1 8.1 9.2 2.5 2.3 

Note: EOC – ethnocentric organic consumers, TS – total sample 

Source: own research. 

In order to identify selected determinants of consumer ethnocentrism on 

the organic food market, we decided to run a logistic regression. Our dependent 

variable was whether the respondent attached a very big importance to the 

Polish origin of organic food (an answer option chosen by 357 out of 1000 re-

spondents). We started with a wide range of independent variables related to the 

demographic and socio-economic characteristics as well as selected attitudes to 

food purchases. Step by step, we eliminated those variables that were not statis-
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tically significant at the p < 0.05 level. As a result of this procedure, we arrived 

at a model that includes 6 independent variables. In table 4, we provide the odds 

rations, lower and upper limits of the 95% confidence interval, and statistical 

significance for these determinants. Being older, attaching big importance to the 

area of origin and retailer trust as food characteristics, reporting a high im-

portance of quality signs in organic food purchases and a high importance of 

organic product originating from the same region in which the consumer lives 

increase the likelihood of the ethnocentric attitude on the organic food market in 

Poland, while attaching high importance to the brand has the opposite effect. 

Table 4 

Selected determinants of the national ethnocentric attitude on the organic food market 

(logistic regression models) 

Variables 

Very ethnocentric Very and rather ethnocentric 

OR 
-95% 

CL 

+95% 

CL 
p OR 

-95% 

CL 

+95% 

CL 
p 

Age (years) 1.017 1.007 1.028 0.0014 1.026 1.014 1.038 <0.0001 

Origin (a) 1.375 1.169 1.616 0.0001 1.211 1.022 1.436 0.0273 

Brand (a) 0.754 0.631 0.900 0.0018 0.834 0.686 1.014 0.0683 

Retailer (a) 1.344 1.113 1.622 0.0021 1.376 1.137 1.667 0.0011 

Quality (b) 1.280 1.088 1.506 0.0030 1.440 1.214 1.710 <0.0001 

Region (c) 1.849 1.573 2.174 <0.0001 2.213 1.866 2.624 <0.0001 

Notes: N=1000; OR – odds ratio; CL – confidence level; p – statistical significance level; a – 

the importance of this food characteristic (1-5 scale), b – the importance of quality signs in or-

ganic food purchases (1-5 scale), c – the importance of organic product originating from the 

same region in which the consumer lives (1-5 scale) 

Source: own research. 

As a robustness check, we ran a logistic regression with the same inde-

pendent variables, but with the dependent variable defined as a combination of 

very ethnocentric and rather ethnocentric consumers (357 + 327 = 684 out of 

the 1000). The results, also reported in table 4, are qualitatively the same. All 

the independent variables remain statistically significant (p < 0.05), though 

brand is only marginally significant in this second model (p = 0.068). 

Conclusion 

To the best of our knowledge, this is the first study of consumer ethnocen-

trism on the organic food market in Poland. After an extensive literature review, 

we have presented the main findings of our analyses. We have conducted a sur-

vey in a representative sample of 1000 Polish consumers. We have identified  

a segment of ethnocentric organic consumers, which accounted for over 1/3 of 

the total sample. We have analysed its demographic and socio-economic char-

acteristics as well as selected psychographic variables related to food purchases. 
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We have proposed a distinction between national and regional ethnocentric 

orientation, but we have found a strong relationship between these variables. In 

a model of logistic regression, we have examined the impact of selected con-

sumer characteristics and opinions on the national ethnocentrism on the organic 

food market. Age and attitudes related to the area of origin, brand, retailer trust 

and quality signs of food products as well as the regional ethnocentrism turned 

out to be statistically significant predictors of our dependent variable. 
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Etnocentryzm konsumencki na rynku żywności ekologicznej w Polsce 

Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, rynek żywności ekologicznej, marketing 

żywności, zachowania konsumentów 

Streszczenie. Celem artykułu jest zbadanie zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego 

na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Badanie ankietowe skierowano do polskich 

konsumentów. Próba składała się z 1000 mieszkańców Polski w wieku 15‒65 lat. Próba 

była reprezentatywna dla populacji ogólnej pod względem: wieku, płci, wykształcenia  

i wielkości miasta pochodzenia. W modelu regresji logistycznej przetestowano serię 

determinant postawy etnocentrycznej na poziomie krajowym. Otrzymano model z sze-

ścioma statystycznie istotnymi determinantami. Prawie wszystkie z nich są psychogra-

ficzne, z ważnym wyjątkiem wieku konsumentów. Obejmują one: znaczenie obszaru 

pochodzenia, marki i zaufania do detalisty jako cechy charakterystyczne żywności, 

znaczenie oznaczeń jakości w zakupach żywności ekologicznej i znaczenie pochodzenia 

produktu ekologicznego z tego samego regionu, w którym mieszka konsument. Deter-

minanty te zwiększają prawdopodobieństwo orientacji etnocentrycznej z wyjątkiem 

znaczenia marki, które ma przeciwny efekt. 

Translated by Paweł Bryła   
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Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych  
na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek  

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
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Streszczenie. W artykule przedstawiono rozważania autora na temat racjonalności 

inwestowania na rynku kapitałowym przez zakup jednostek uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych. Instytucje zbiorowego inwestowania są najczęściej postrzegane jako 

profesjonalne podmioty, które opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu oraz 

wykorzystując efekt skali działalności, potrafią osiągnąć ponadstandardowe stopy zwro-

tu z dokonanych inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji związanego z takimi inwe-

stycjami ryzyka. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują jednak, że o ile fundu-

sze inwestycyjne faktycznie są w stanie skutecznie obniżyć przeciętny poziom ryzyka 

związanego z inwestowaniem na rynku kapitałowym, o tyle zasadniczo nie są w stanie 

wygenerować ponadprzeciętnych zysków. 

Wprowadzenie1 

Inwestorzy indywidualni stanowią ważną grupę inwestorów na rynku finanso-

wym, a podejmowanie przez nich decyzje inwestycyjne mogą mieć istotny 

                                                 
1 Wstęp prezentuje część rozważań autora na temat postaw inwestorów indywidualnych, przed-

stawionych w monografii: Czyżycki, 2016. 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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wpływ na funkcjonowanie giełdy jako całości. Prowadzone badania wskazują 

jednak, że ta grupa inwestorów zasadniczo nie postępuje w sposób racjonalny, 

ale jej zachowania na rynku kapitałowym związane są różnymi psychologicz-

nymi heurystykami i uprzedzeniami. Duży wpływ na podejmowane decyzje 

inwestycyjne mają m.in. takie czynniki, jak występująca wśród inwestorów 

indywidualnych zbytnia pewność siebie, złudzenie kontroli, nadmierny opty-

mizm, dodatni i ujemny efekt świeżości czy też heurystyka zakotwiczenia (Zie-

lonka, 2011; Mouna, Anis, 2015; Kartasova, 2013; Barber, Odean, 2008; Raja-

gopalan, Gurusamy, 2015). Panujący wśród inwestorów indywidualnych nastrój 

nie tylko wpływa na kształtowanie się cen poszczególnych instrumentów finan-

sowych, ale również koreluje z wielkością notowanych na giełdzie obrotów 

(Barber, Terrance, 2004).  

Powszechnie występujące zjawisko mentalnej księgowości oraz asymetrii 

w postrzeganiu osiągniętych zysków i strat (efekt dyspozycji) powoduje, że 

wśród inwestorów indywidualnych powszechną postawą jest przetrzymywanie 

pozycji, na których odnotowuje się straty oraz szybkie, często przedwczesne 

zamykanie pozycji, które pozwalają zrealizować osiągnięty już zysk (Thaler, 

1985; Dhar, Zhu, 2002). Efekt dyspozycji jest jednak szczególnie widoczny 

wśród kobiet, osób starszych, inwestorów pasywnych, jednostek nieposiadają-

cych zbyt dużych zasobów finansowych i inwestorów preferujących instrumen-

ty finansowe o małej wartości (Frino, Lepone, Wright, 2015). Jednocześnie 

inwestorzy indywidualni często przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 

opierają się na heurystyce reprezentacyjności (Tversky, Kahnemann, 1975), 

która sprowadza się do nabywania tych instrumentów, które w ostatnim czasie 

charakteryzowały się silnymi wzrostami. To z kolei może powodować pewne 

wydłużenie trendów wzrostowych dla tych instrumentów (Gervais, Odean, 

2001), ale w konsekwencji ich nabywanie w końcowej fazie hossy giełdowej, 

przy jednoczesnym posiadaniu bardziej ryzykownych aktywów w momencie 

pojawienia się spadków na giełdach determinuje ogólnie słabe wyniki inwesty-

cyjne wśród inwestorów indywidualnych. Może temu również sprzyjać nad-

mierna aktywność inwestorów indywidualnych na rynku giełdowym.  

Duża liczba przeprowadzanych transakcji giełdowych i związane z tym 

koszty często powodują istotne pogorszenie ostatecznie osiąganych wyników 

inwestycyjnych2. Duża aktywność określonej grupy inwestorów indywidual-

nych wynika z cechującej tę grupę dużej pewności siebie i podejmowanych 

                                                 
2 Badanie przeprowadzone w 1997 roku na 66 465 amerykańskich gospodarstwach domowych 

wykazało, że w grupie aktywnych inwestorów (a za takich przyjęto inwestorów, którzy przepro-

wadzili co najmniej 48 transakcji w każdym z sześciu poprzedzających badanie lat), średnia stopa 

zwrotu netto z inwestycji była mniejsza średnio o 4,4% od średniej stopy zwrotu liczonych dla 

wszystkich gospodarstw domowych (Barber, Odean, 2000). Istotny negatywny wpływ aktywno-

ści inwestorów indywidualnych na osiągane wyniki inwestycyjne potwierdziły również podobne 

badania przeprowadzone na Tajwanie (Barber, Lee, Liu, Odean, 2009). 
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przez nią decyzji inwestycyjnych. Cecha ta szczególnie uwidacznia się wśród 

mniej doświadczonych inwestorów, natomiast jej nasilenie zależy nie tylko od 

stopnia profesjonalizmu inwestorów (Vissing-Jorgensen, 2004; Oberlechner, 

Osler, 2008), ale również od kręgów kulturowych, z których pochodzą (Stat-

man, 2010) czy też czynników biologicznych (Cesarini, Dawes, Johannesson, 

Lichtenstein, Wallace, 2009; Cronqvist, Siegelb, 2014). Sam styl inwestowania 

przez inwestora zależy również od płci, wykształcenia, wieku, stanu cywilnego 

(Levišauskaitė, Kartašova, 2015; Tekçe, Yılmaz, 2015), cyklu życia czy statusu 

materialnego (Cronqvist, Siegel, Yu, 2015). Niektórzy traktują inwestycje gieł-

dowe jako sposób na dywersyfikację swoich nadwyżek finansowych, inni jako 

pełnowymiarową pracę, która powinna zapewnić im bieżące utrzymanie. Dla 

części inwestorów perspektywą inwestowania jest okres kilku lub kilkunastu 

miesięcy, inny mają perspektywę czasową kilkunastu czy kilkudziesięciu lat.  

Zalety i wady inwestowania przez zakup jednostek funduszy inwestycyjnych 

Podejmując decyzje inwestycyjne, część inwestorów indywidualnych wierzy 

tylko i wyłącznie w przeprowadzone samodzielnie analizy, inny są skłonni zau-

fać rekomendacjom wydawanym przez osoby lub instytucje związane profesjo-

nalnie z rynkiem kapitałowym. Wśród osób prowadzących samodzielne analizy 

są takie, które badają fundamenty spółek, studiując różne raporty finansowe, jak 

i takie, które bazują na analizie technicznej, studiując historyczne notowania 

spółek. Z kolei osoby podejmujące decyzje inwestycyjne, biorące pod uwagę 

sugestie innych podmiotów, mogą to czynić na podstawie powszechnie dostęp-

nych, ale bezpłatnych rekomendacji, mając nadzieję, że nie wszystkie informa-

cje zawarte w tych opiniach zostały już przez rynek zdyskontowane, albo „ku-

pić” sobie pierwszeństwo dostępu do takich informacji. Kupno takich informa-

cji może mieć charakter bezpośredni, kiedy to inwestor indywidualny płaci za 

rekomendacje, ale sam podejmuje ostateczną decyzję co do jej wykorzystania, 

lub pośredni, kiedy taką informację kupuje już w formie nabycia jednostki 

uczestnictwa lub certyfikatu określonego funduszu inwestycyjnego. Nabycie 

udziału w funduszu inwestycyjnym pozwala inwestorom indywidualnym zaosz-

czędzić nie tylko czas związany z dokonywaniem wyboru i zakupu odpowied-

nich walorów, ale przede wszystkim umożliwia szybkie zdywersyfikowanie 

swojego portfela inwestycyjnego bez potrzeby nabywania udziałów w poszcze-

gólnych spółkach. Ma to szczególnie duże znaczenie przede wszystkim dla 

inwestorów indywidualnych, którzy najczęściej nie mają wystarczających środ-

ków finansowych, aby właściwie zdywersyfikować portfel akcji. Z drugiej stro-

ny wymaga to określonego zaufania co do zdolności zarządzających fundusza-

mi i słuszności podejmowanych przez nich decyzji.  

Część inwestorów nabywających udziały w funduszach na bieżąco moni-

toruje wyniki uzyskiwane przez poszczególne fundusze i systematycznie prze-
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nosi swoje aktywa między funduszami, inny są bardziej pasywni i ufają  

w słuszność dokonanego wyboru przez dłuższy czas. Przy wyborze określonego 

funduszu inwestorzy indywidualni mogą kierować się tylko uzyskiwanymi  

w przeszłości wynikami lub też kierować się preferencjami co do stosowanej 

przez fundusz strategii inwestycyjnej (wybór między funduszami nabywającymi 

akcje notowane na rynku krajowym lub międzynarodowym, z szerokiego rynku 

lub z określonej branży, wzrostowe lub dywidendowe itp.). Z nabyciem jedno-

stek funduszy wiążą się jednak dla inwestorów określone koszty (tab. 1), takie 

jak (Poradnik, 2017):  

a) opłata manipulacyjna (zwana również dystrybucyjną lub prowizją)  

jest pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych najczęściej 

przy nabywaniu oraz umarzaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów 

inwestycyjnych; służy pokryciu wynagrodzenia dystrybutorów fundu-

szy i zależy od trzech czynników: wielkości środków przeznaczonych 

na zakup jednostek uczestnictwa, długości inwestycji, sposobu doko-

nywania wpłat; 

b) opłata za zarządzanie  jest wynagrodzeniem dla towarzystwa za zarzą-

dzanie funduszem; naliczana rocznie, ale pobierana codziennie przez 

fundusz; liczona jest od wartości aktywów netto w danym dniu wyceny, 

przez co bezpośrednio wpływa na wycenę jednostek uczestnictwa.  

Tabela 1  

Charakterystyki wysokości prowizji pobieranych przez fundusze inwestycyjne  

w zależności od typu funduszu w 2016 roku 

Typ funduszy N 
Średnia  Min.  Max. Mediana  Dominanta  

w % 

Akcyjne 136 3,95 0,00 8,77 4,05 4,03 

Dłużne 69 1,76 0,00 5,01 1,59 1,55 

Pieniężne 30 1,06 0,71 1,84 0,99 1,09 

Mieszane 61 3,23 0,00 7,35 3,27 3,56 

Inne 21 4,73 1,59 8,79 4,31 7,31 

Źródło: opracowano na podstawie Wyceny, 2017. 

Zaletami inwestowania przez inwestorów indywidualnych w instrumenty 

finansowe tworzone przez fundusze inwestycyjne są przede wszystkim (Kudła, 

2011): 

 możliwość inwestowania relatywnie małych kwot w instrumenty wy-

magające znacznych kwot jednostkowych, 

 możliwość dokonywania zdywersyfikowanej inwestycji o danym profi-

lu ryzyka, 
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 obniżenie kosztów transakcyjnych, choć odbywa się to kosztem dodat-

kowych opłat, których inwestor nie musi ponosić przy indywidualnym 

inwestowaniu, 

 oszczędność czasu i kosztów pozyskiwania informacji finansowej przez 

inwestorów, 

 relatywna łatwość umorzenia lub sprzedaży posiadanych jednostek 

uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

Inwestorzy indywidualni muszą również uwzględniać w swoich decyzjach 

inwestycyjnych określone ograniczenia i koszty, które wiążą się z nabyciem 

jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Wadami inwestowania 

w instrumenty finansowe tworzone przez fundusze inwestycyjne są bowiem 

(Kudła, 2011): 

a) znaczne koszty, których nie ponosi się przy samodzielnym inwestowa-

niu, obejmujące opłaty za dystrybucję, umorzenie i zarządzanie powie-

rzonymi środkami; 

b) wycofanie środków z funduszu odbywa się z kilkudniowym opóźnie-

niem, co czasem nie pozwala na wycofanie się przed poniesieniem 

większych strat, zwłaszcza jeżeli fundusze inwestują w aktywa podle-

gające znacznym wahaniom w czasie inwestycji (np. w akcje); 

c) trudności w osiągnięciu zakładanego zysku, będącego punktem odnie-

sienia do podejmowanej decyzji inwestycyjnej; trudności te związane są 

z ponoszeniem dodatkowych kosztów, których inwestorzy nie ponoszą 

przy samodzielnym inwestowaniu oraz z brakiem gwarancji, że decyzje 

inwestycyjne podejmowane przez zarządzających funduszem będą lep-

sze niż podejmowane bezpośrednio przez inwestorów; 

d) niski poziom kontroli decyzji podejmowanych przez fundusz – tylko  

w funduszach zamkniętych i specjalistycznych otwartych funkcjonuje 

rada inwestorów, ale posiada ona tylko uprawnienia kontrolne.  

Efektywność funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 

Końcowy efekt inwestowania na rynku kapitałowym za pośrednictwem fundu-

szy inwestycyjnych w istotny sposób uzależniony jest jednak przede wszystkim 

od preferowanego przez inwestorów indywidualnych poziomu ryzyka, przeja-

wiającego się w wyborze określonego typu funduszu. O ile w 2016 roku średnie 

oprocentowanie jednorocznych depozytów bankowych, będących bardzo bez-

pieczną dla inwestorów indywidualnych formą lokowania nadwyżek finanso-

wych, wyniosła 1,5% (Stopy…, 2017), to w tym samym czasie fundusze inwe-

stycyjne pozwoliły osiągnąć średnią stopę zwrotu na poziomie +6,10%, a śred-

nia stopa zwrotu określonych typów funduszy wahała się jednak od ‒0,71%, do 

+10,83%. Charakterystykę stóp zwrotu osiągniętych przez fundusze inwesty-

cyjne określonych typów w roku 2016 zaprezentowano w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Kształtowanie się rocznych stóp zwrotu określonych typów funduszy inwestycyjnych  

w 2016 roku 

Typ  

funduszy 

Liczba 

funduszy 
Stopa zwrotu [%] 

średnia min ÷ max mediana kwartyl i  ÷ kwartyl iii 

Akcyjne 136 10,83 ‒19,48÷74,61 10,23 5,52÷15,04 

Dłużne 69 1,75 ‒7,08÷16,34 1,21 0,22÷2,36 

Pieniężne 30 1,50 ‒0,05÷2,91 1,36 1,16÷2,05 

Mieszane 61 5,07 ‒3,13÷15,55 4,32 2,48÷6,96 

Inne 21 -0,71 ‒23,03÷52,28 0,43 -13,85÷8,60 

Źródło: opracowano na podstawie: Wyceny funduszy, 2017. 

Oznacza to, że w przypadku podjęcia decyzji o inwestowaniu na rynku ka-

pitałowym za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, ostatecznie osiągnięty 

przez inwestorów wynik uzależniony jest nie tylko od wyboru typu funduszu, 

ale również od odpowiedniego wyboru w ramach danej grupy funduszy. Kształ-

towanie się oczekiwanej dziennej stopy zwrotu z inwestycji w określony fun-

dusz akcyjny, na tle związanego z taką inwestycją ryzyka, przedstawiono na 

rysunku 1. Na jego podstawie można stwierdzić, że w 2016 roku poziom ryzyka 

związanego z zainwestowaniem w najlepszy i w najgorszy pod względem stopy 

zwrotu fundusz wiązało się z poniesieniem podobnego poziomu ryzyka mierzo-

nego odchyleniem standardowym. 

Przy wyborze określonego funduszu inwestorzy indywidualni mogą nato-

miast kierować się albo uzyskiwanymi w przeszłości wynikami, albo też prefe-

rencjami co do stosowanej przez fundusz strategii inwestycyjnej (wybór między 

funduszami nabywającymi akcje notowane na rynku krajowym lub międzyna-

rodowym, z szerokiego rynku lub z określonego sektora, wzrostowe lub dywi-

dendowe itp.). Z punktu widzenia minimalizacji ryzyka inwestycyjnego, opty-

malnym podejściem dla inwestorów jest jednak budowa odpowiedniego portfe-

la funduszy (Czyżycki, 2014). 

Mimo powyższych wad inwestowania za pośrednictwem funduszy inwe-

stycyjnych, inwestorzy indywidualni zdecydowanie bardziej preferują lokowa-

nie części swoich oszczędności właśnie za pośrednictwem funduszy niż w bez-

pośrednie inwestycje w akcje. W 2012 roku wartość środków ulokowanych  

w funduszach inwestycyjnych przez gospodarstwa domowe wyniosła 83 mld zł 

(5,85% całości zgromadzonych oszczędności), w 2013 roku wzrosła o prawie 

29% do 107 mld zł (6,88% oszczędności), natomiast na koniec 2014 roku 

ukształtowała się na poziomie 98,5 mld zł, co stanowiło nieco ponad 6% całości 

oszczędności i ponad 24% posiadanych przez inwestorów indywidualnych in-

strumentów udziałowych. Zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi wśród 
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inwestorów istotnie uzależnione jest jednak od sytuacji panującej na rynku ka-

pitałowym (rys. 2)3. 

 
Rysunek 1. Kształtowanie się średnich dziennych stóp zwrotu z poszczególnych fundu-

szy akcyjnych (oś rzędna) na tle ryzyka inwestycji mierzonego odchyleniem standar-

dowym (oś odcięta) w 2016 roku 

Źródło: opracowano na podstawie: Wyceny funduszy, 2017. 

Rysunek 2. Kształtowanie się miesięcznej stopy zwrotu indeksu WIG (oś prawa w %) 

oraz salda nabycia i umorzeń w funduszach inwestycyjnych (oś lewa w mld zł) w po-

szczególnych miesiącach lat 2006‒2016 

Źródło: opracowano na podstawie: Dane rynkowe, 2017. 

                                                 
3 Współczynnik Pearsona badający zależność między saldem wpłat i umorzeń w funduszach 

inwestycyjnych a stopą zwrotu z głównego indeksu giełdowego dla miesięcznych danych za 

okres XII.2006-XII.2016 wyniósł 0,30 i był statystycznie istotny na poziomie p < 0,01. 
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Dodatkowo, niezależnie od preferowanego sposobu uczestniczenia w ob-

rocie giełdowym i związanych z tym kosztów, inwestorzy w swoich strategiach 

inwestycyjnych muszą uwzględnić również konieczność opodatkowania docho-

dów uzyskanych na rynku kapitałowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych, „od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia pa-

pierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym  

z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udzia-

łów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w po-

staci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek docho-

dowy wynosi 19% uzyskanego dochodu” (Ustawa…, art. 30b, pkt.1).  

Podsumowanie 

Instrumenty finansowe będące obecnie przedmiotem obrotu na Giełdzie Papie-

rów Wartościowych w Warszawie umożliwiają zainteresowanym inwestorom 

indywidualnym nie tylko wejście na ten rynek, ale również pozwalają realizo-

wać określone strategie inwestycyjne, zgodne z ich preferencjami i skłonno-

ściami do podejmowania określonego ryzyka. Istotnym problemem występują-

cym wśród inwestorów indywidualnych jest natomiast mała skłonność do od-

powiedniego zdywersyfikowania swojego portfela inwestycyjnego. Według 

badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,  

w 2013 roku co drugi polski inwestor posiadał w swoim portfelu akcje nie wię-

cej niż trzech spółek giełdowych, a u prawie 90% nie przekraczała ona liczby 

siedmiu spółek.  

Jednak w tym zakresie polski inwestor indywidualny zachowuje się po-

dobnie jak inwestorzy w innych krajach, w których mimo długoletniego i sze-

roko zakrojonego doradztwa finansowego, skupiającego się przede wszystkim 

na budowaniu dobrze zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych, wielu in-

westorów indywidualnych i tak koncentruje swoją uwagę inwestycyjną tylko na 

małej liczbie akcji. To powoduje pojawienie się istotnego ryzyka utraty znacz-

nej części zainwestowanego kapitału w momencie pojawienia się bessy na ryn-

ku, nie dając jednocześnie pewności osiągnięcia istotnej stopy zwrotu z zainwe-

stowanego kapitału w okresach hossy. Mimo że zakup jednostek uczestnictwa 

w funduszach inwestycyjnych również nie daje gwarancji osiągnięcia ponad-

przeciętnych stóp zwrotu, zdecydowanie jednak zmniejsza poziom ryzyka 

związanego inwestowaniem na rynku kapitałowym. 
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Rationality of Financial Surpluses Placement on the Capital Market through  

the Purchase of Investment Funds Participation Units 
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return rate 

Summary. The paper presents the author's reflections on the rationality of investing in 

the capital market through the purchase of participation units in investment funds. In-

vestment Funds are most often seen as professional investors, who, based on their 

knowledge and experience and by economies of scale, are able to achieve above-

standard returns on their investments and minimize the risk associated with such in-

vestments. However, empirical studies show that while investment funds are actually 

able to effectively reduce the average level of risk associated with investing in the capi-

tal market, they are generally unable to generate above-average profits. 
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Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy 

Kody JEL: D12, M31 

Słowa kluczowe: rynek kawy, konsument, zachowania konsumenckie 

Streszczenie. Celem artykułu było zbadanie zachowań współczesnych konsumentów na 

rynku kawy oraz ich preferencji i opinii na temat tego produktu. Do czynników 

determinujących zakup kawy należałą walory sensoryczne, w tym głównie smak  

i aromat. Wśród czynników marketingowych najważniejszym wyróżnikiem przy 

zakupie kawy jest cena. Stwierdzono także, że współcześni konsumenci kawy 

przywiązują dużą wagę do marki nabywanego produktu. Związane jest to z rosnącą 

świadomością wyedukowanego konsumenta, który pragnie nabywać produkty 

zaspokajające jego coraz bardziej wyrafinowane potrzeby. 

Wprowadzenie 

Punktem wyjścia dla wszystkich działań klienta, w tym również zachowań  

w sferze konsumpcji, są potrzeby. Cała działalność człowieka oraz funkcjono-

wanie są nierozerwalnie powiązane z powstawaniem potrzeb i dążeniem do ich 

zaspokojenia. Odczuwanie potrzeby rozpoczyna zatem proces myślenia o doko-

naniu zakupu (Nowatarska-Romaniak, Romaniak, 2016, s. 147). Nieustannie 

postępujące zmiany warunków życia oraz megatrendy w otoczeniu przyczyniają 

się do powstawania nowych cech konsumenta, takich jak: zwiększenie świado-

mości oraz bardziej racjonalny stosunek do oferty handlowej, potrzeba więzi 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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społecznych prowadząca do korzystania z dóbr i usług, które łączą te grupy 

osób, większy niż do tej pory stopień posiadania strategicznej umiejętności 

zarządzania swoim budżetem. Dodatkowo na zachowania konsumentów wpły-

wa z jednej strony wielokulturowość dzięki globalnym strategiom działania 

przedsiębiorstw, a z drugiej strony dążenie do zachowania tożsamości i specyfi-

ki kulturowej oraz mobilność. Ponadto współcześni konsumenci integrują się  

w różnych działaniach z innymi, dążą do inicjatyw na rzecz ochrony środowi-

ska naturalnego i konsumowania produktów ekologicznych (Michałowska, 

2010, s. 68), wśród których bardzo popularne są kawy opatrzone logo UTZ, 

Rainforest Alliance czy nawet Fair Trade. 

Zachowania konsumentów zmieniają się ponadto wraz ze zmianami za-

chodzącymi na rynku. Dobrym przykładem tego zjawiska jest rozwijający się 

segment premium na rynku kawy. W ciągu ostatnich lat zanotował on imponu-

jący 150-procentowy wzrost ilościowy (Kawa…, 2016). Konsumenci coraz 

częściej postępują niestandardowo, preferują nowoczesne formy sprzedaży oraz 

specjalistyczne sklepy, w których jest bardzo bogaty asortyment kaw. To z kolei 

umożliwia różnorodność wyborów, dzięki czemu każdy może znaleźć coś in-

dywidualnie dopasowanego do niego. Pojawia się również coraz więcej czynni-

ków, które mają istotny wpływ na postępowanie zakupowe (Rosa, 2010,  

s. 124).  

Postępująca aktualnie digitalizacja światowej gospodarki, dynamiczny 

rozwój technologii oraz wzrost zakupów w internecie na całym świecie spra-

wiają, że człowiek ma nieograniczony dostęp do informacji, co zmienia możli-

wości funkcjonowania przedsiębiorstw oraz oczekiwania i jednocześnie zacho-

wania klientów. Współczesny konsument, korzystający z urządzeń mobilnych, 

przed decyzją zakupu porównuje produkty i ceny oraz poszukuje opinii na ich 

temat. Ma możliwość dotarcia w łatwy sposób do informacji oraz dokonać za-

kupu na różne sposoby (Krzepicka, 2016, s. 209). Dzięki otwartości konsumen-

tów na innowacyjność producenci mogą w szybkim tempie wprowadzać na 

rynek nowe, udoskonalone produkty, co powoduje zaspokojenie niecierpliwości 

współczesnego konsumenta (Szul, 2015, s. 177). Na rynku kawy motorem na-

pędowym dla współczesnego konsumenta są kolejne pojawiające się kawy po-

chodzące z nowych, dotychczas nieznanych szerszemu gronu konsumentów, 

krajów lub rejonów pochodzenia, np. kawy Jamaica Blue Mountain czy Etiopia 

Sidamo, Gwatemala SHG, SHB. 

Celem artykułu było zbadanie zachowań współczesnych konsumentów na 

rynku kawy oraz ich preferencji i opinii na temat tego produktu. Badanie prze-

prowadzono na przełomie października i listopada 2016 roku. Respondenci 

wypełniali kwestionariusz ankietowy za pośrednictwem internetu. Dobór osób 

do badań nastąpił przez udostępnienie linku do strony internetowej na portalu 

społecznościowym oraz rozesłanie wiadomości e-mailowej. Najważniejszym 
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czynnikiem wpływającym na wybór kawy przez współczesnych konsumentów 

jest jakość sensoryczna, głównie smak. Wśród czynników marketingowych 

najważniejszym wyróżnikiem przy zakupie kawy jest cena. Stwierdzono także, 

że współcześni konsumenci tego napoju przywiązują dużą wagę do marki na-

bywanego produktu. Związane jest to z rosnącą świadomością wyedukowanego 

konsumenta, który pragnie nabywać produkty wysokiej jakości. 

Światowy rynek kawy  

Międzynarodowy handel kawą regulowany jest przez International Coffee Or-

ganisation (ICO), która grupuje około pięćdziesięciu krajów producenckich, co 

stanowi 98% produkcji światowej, oraz główne kraje konsumenckie. Na świecie 

znanych jest wiele gatunków botanicznych kawowca, jednak największe han-

dlowe oraz towaroznawcze znaczenie mają jedynie arabica oraz robusta. Przez 

lata suma światowa produkcji kawy utrzymywała się na podobnym poziomie: 

od około 150 mln 60-kilogramowych worków1 w 2012 roku do około 148 tys. 

worków w 2015 roku. Większą część produkcji stanowiła Coffea arabica (około 

75% światowej produkcji). Największy udział w światowej produkcji kawy 

mają państwa Ameryki Południowej, najmniejszy natomiast państwa afrykań-

skie (The current…, 2017). 

Na światowym rynku kawy dzieli się na cztery główne grupy handlowe. 

Kryterium tego podziału stanowi gatunek botaniczny kawy, kraj i rejon jej po-

chodzenia oraz wielkość ziaren (Grading…, 2017). Opracowana przez ICO 

klasyfikacja stanowi podstawę do bieżącego ustalania światowych cen tego 

surowca. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżnia się kawy najdroższe tzw. Colom-

bian Mild Arabicas, do których należą kawy gatunku arabica pochodzące z Ko-

lumbii, Kenii i Tanzanii, kawy Other Mild Arabicas, do których należą pozosta-

łe kawy typu arabika pochodzące z pozostałych krajów zrzeszonych w organi-

zacji i są one o ok. 20% tańsze od kaw typu Colombian Mild Arabicas. W kla-

syfikacji występują również tzw. kawy Brazilian Naturals, do których należą 

kawy typu arabica z Brazylii, a także z Ameryki Południowej, Etiopii i Filipin, 

których cena jest niższa od Colombian Mild Arabicas o 40% oraz kawy Robu-

stas, do których należą kawy gatunku robusta, pochodzące z krajów Azji oraz 

Afryki. Ich cena jest niższa od Colombian Mild Arabicas o około 60-70% (Indi-

cator…, 2017). 

W przeciwieństwie do produkcji, światowa konsumpcja kawy od 2012 ro-

ku wciąż wzrasta. Na przełomie lat 2015/16 suma światowej konsumpcji wyno-

siła około 151 mln worków i była o około 5 mln worków większa niż w roku 

2012/2013. Głównymi konsumentami kawy są Europejczycy (Finowie, Niem-

                                                 
1 60-kilogramowe worki stanowią, według ICO, oficjalną jednostkę określającą wielkość pro-

dukcji i konsumpcji kawy na światowych rynkach. 
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cy). Polska nie należy do liderów Europy w konsumpcji kawy. Jednak rynek 

kawy w Polsce stale się rozwija, a jej konsumpcja wciąż wzrasta. Przeciętnie 

Polak wypija rocznie w postaci naparu 2,5‒3 kg kawy. Według danych INSE 

Research z 2012 roku, im dalej na zachód Polski, tym zwiększa się spożycie 

kawy. Województwami, które odnotowały najwyższy współczynnik konsump-

cji kawy, są lubelskie, kujawsko-pomorskie oraz pomorskie i dolnośląskie. Na-

tomiast województwa o spożyciu kawy poniżej średniej krajowej to: podlaskie, 

mazowieckie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. W skład współczesnego rynku 

kawy wchodzą kawy ziarniste, mielone, kapsułkowe oraz rozpuszczalne. War-

tość tego segmentu, według danych Euromonitor International, już w 2013 roku 

wynosiła 5,27 mld zł, gdzie 2,62 mld zł przypadało na sprzedaż kaw świeżych 

(ziarniste oraz mielone), 116,6 mln zł na sprzedaż kaw ziarnistych oraz 2,51 

mln zł stanowił segment kaw mielonych. W ostatnim segmencie wyceniono 

dodatkowo sektor wkładów i kapsułek do ekspresów (55,9 mln zł) oraz sektor 

kaw instant (2,65 mld zł), w który wchodzi również segment kaw rozpuszczal-

nych bezkofeinowych o wartości sprzedaży 47,4 mln zł. Mimo że sprzedaż 

świeżej kawy mielonej zmalała, stanowi ona nadal dominujący segment na ryn-

ku kaw w Polsce. Natomiast świeże ziarna oraz kapsułki do ekspresów wciąż 

odnotowują wzrost popularności. Według badań INSE Research polski rynek 

kawy został zdominowany przez pięć firm. Największą z nich jest Mondelez 

Polska SA, która jest producentem kaw: Jacobs, Maxwell House oraz Carte 

Noire. Kolejnym przedsiębiorstwem jest Tchibo Warszawa oraz Nestle, produ-

cent kawy Nescafe, Sara Lee, czyli właściciel kawy Prima, oraz Strauss Group 

Polska, który jest właścicielem MK Cafe (Obraz…, 2017).  

Wybrane uwarunkowania zachowań konsumentów kawy w świetle badań 

empirycznych 

Badaniem objęto grupę 159 osób, w tym 108 (71,1%) kobiet oraz 44 (28,9%) 

mężczyzn w pięciu kategoriach wiekowych: do 20 lat, 21‒30 lat, 31‒40 lat, 41‒

50 lat oraz powyżej 50 lat. Największą grupę stanowili respondenci w wieku od 

21 do 30 lat (79,6%), ponieważ w tym przedziale znajduje się najwięcej osób 

korzystających z portali społecznościowych. W badaniu wzięło udział 11 osób 

(7,2%) poniżej 20. roku życia, 7 osób (4,6%) w przedziale wiekowym między 

41. a 50. rokiem życia oraz 9 osób (5,9%) powyżej 50. roku życia. Najmniej 

liczną grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym między 31. a 40. rokiem 

życia (2,6%). 

Kwestionariusz ankiety składał się z 10 pytań dotyczących zachowań 

współczesnych konsumentów na rynku kawy. Zastosowano w nim pytania za-

mknięte jedno- i wielokrotnego wyboru. Respondenci mieli również możliwość 

udzielenia własnej odpowiedzi. 
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Analizując uzyskane wyniki, stwierdzono, że większość respondentów 

(78,1%), w tym 41,7% kobiet oraz 36,4% mężczyzn, deklarowało spożycie 

kawy kilka razy dziennie. Natomiast kilka razy w tygodniu kawę spożywało 

31,8% mężczyzn oraz 16,7% kobiet. Znacznie mniej osób zadeklarowało, że 

spożywa kawę rzadziej, w tym raz w tygodniu 5,6% kobiet oraz 4,5% męż-

czyzn, raz w miesiącu 5,6% kobiet oraz 6,8% mężczyzn i rzadziej niż raz  

w miesiącu 3,7% kobiet oraz 9,1% mężczyzn. Biorąc pod uwagę kryterium 

wieku, osoby powyżej 30. roku życia deklarowały konsumpcję kawy od kilku 

razy w tygodniu do kilku razy dziennie. Od kilku lat spożycie kawy w Polsce 

sukcesywnie rośnie. Wielu Polaków nie wyobraża sobie dnia bez kawy (Ry-

nek…, 2017). Według badań opinii publicznej, zrealizowanych na zlecenie mar-

ki DeLonghi, aż 95% Polaków pije kawę codziennie lub częściej i w większości 

są to kobiety (3 fakty…, 2017), co znalazło również potwierdzenie w niniej-

szych wynikach badania. Ponadto uzyskane wyniki dowodzą, że w ciągu kilku 

lat ilość kawy konsumowanej przez trójmiejskich konsumentów nie uległa zna-

czącym zmianom. Dane prezentowane przez Dmowskiego i współaut. (2010,  

s. 188) uzyskane w 2009 roku wskazywały, że większość respondentów spoży-

wała 2‒3 filiżanki dziennie (54%). Około jednej trzeciej ankietowanych spoży-

wało tylko 1 filiżankę naparu dziennie, natomiast 15% wypijało więcej niż trzy 

filiżanki kawy. Wśród osób spożywających 2‒3 filiżanki kawy nieznacznie 

dominowały kobiety (28%). Znacznie więcej kobiet (20%) wypijało tylko jedną 

filiżankę kawy dziennie, podczas gdy mężczyźni stanowili około 10% tej grupy. 

Natomiast wśród osób spożywających więcej niż 3 filiżanki kawy dziennie 

mężczyźni stanowili dwukrotnie liczniejszą grupę, co mogło wynikać z faktu, 

że wykonywali bardziej stresujące zajęcia niż kobiety lub/i o tym, iż kobiety 

miały większą świadomość niekorzystnego oddziaływania nadmiernej ilości 

(kofeiny) kawy na organizm. 

Na współczesnym rynku istnieje wiele sieci kawiarni. Wciąż powstaje 

również coraz więcej małych lokalnych kawiarni, które cieszą się popularnością 

i przyciągają klientów swoim wyjątkowym klimatem. Jednak aktualnie najpo-

pularniejszym miejscem picia kawy według ankietowanych jest dom, gdzie 

kawę spożywa 73,5% kobiet oraz 68,2% mężczyzn. Analizując uzyskane dane 

pod względem wieku, stwierdzono, że kawiarnia jest popularnym miejscem 

konsumpcji kawy tylko dla osób do 30. roku życia (ok. 15%) (rys. 1). 

Potwierdzeniem uzyskanych wyników są dane prezentowane przez Pio-

trowicz (2017). Z badań tych wynika, że wypicie filiżanki kawy w Polsce jest 

mocno związane z rozmową i utrzymywaniem relacji z rodziną oraz ze znajo-

mymi. Na pytanie o miejsce najczęściej wybierane na spotkanie z przyjaciółmi 

przy kawie aż 87% badanych wskazało dom. Tylko 13% badanych umawiało 

się ze znajomymi w kawiarni. Dmowski i współaut. (2010, s. 188) także wyka-

zali, że respondenci badani w 2009 roku najczęściej spożywali kawę na spotka-
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niu ze znajomymi (33%), w pracy lub szkole konsumowało 21% badanych, 

natomiast w kawiarni tylko 9%. Wówczas, w przeciwieństwie do danych zapre-

zentowanych w artykule, nikt z ankietowanych nie wskazał na stację benzyno-

wą jako miejsce konsumpcji kawy. 

 

Rysunek 1. Najczęściej wybierane miejsce konsumpcji kawy według wieku 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejną grupą czynników mających wpływ na wybór kawy były czynniki 

społeczne, takie jak: przyzwyczajenie i dbałość o zdrowie. W badaniach z 2009 

roku Dmowski i in. (2010, s. 188), biorąc pod uwagę przyzwyczajenie, stwier-

dzili, że dla większości ankietowanych miało ono zasadnicze znaczenie (61%). 

W przypadku czynnika dbałość o zdrowie, zdania respondentów były 

podzielone. Niemal połowa ankietowanych twierdziła, że dbałość o zdrowie ma 

znaczenie, podczas gdy dla 33% ankietowanych nie miało to znaczenia. 

Uzyskane obecnie wyniki potwierdzają stałość konsumentów w kontekście 

czynników decydujących o konsumpcji kawy. 

Najczęściej wybieranym kryterium przy wyborze kawy jest smak. Dotyczy 

to niemalże każdej grupy wiekowej: 50,4% wśród osób w przedziale wiekowym 

od 21 do 30 lat, 57,1% wśród ankietowanych pomiędzy 41. a 50. rokiem życia 

57,1% oraz 55,6% dla osób powyżej 50. roku życia. Okazuje się, że w celu 

pobudzenia kawę spożywają ludzie młodzi do 30. roku życia (ok. 75%). Wraz  

z wiekiem czynnik ten staje się coraz mniej istotny. Wśród osób powyżej 40 lat 

tylko 15% wskazało, że czynnikiem decydującym o konsumpcji kawy są jej 

właściwości pobudzające. Dla tej grupy wiekowej jednym z istotniejszych po-

wodów spożycia kawy jest przyzwyczajenie oraz aspekty zdrowotne (rys. 2). 
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Rysunek 2. Czynniki decydujące o konsumpcji kawy z podziałem na wiek 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość ankietowanych wskazała na kawę jako na napój o działaniu 

pobudzającym (rys. 3), kojarząc go głównie z zawartą w nim kofeiną (80,6% 

kobiet oraz 86,4% mężczyzn) i tym samym poprawiającym samopoczucie 

(59,3% kobiet i 45,5% mężczyzn) oraz wzmagającym aktywność umysłową 

(38,9% kobiet i 47,7% mężczyzn). 

 

Rysunek 3. Wskazane oddziaływanie kawy na organizm 

Źródło: opracowanie własne. 
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Istnieje również grupa osób, która twierdzi, że filiżanka kawy może wpły-

wać negatywnie na organizm człowieka np. przez wypłukiwanie wapnia z orga-

nizmu (38% kobiet i 34,1% mężczyzn) oraz ze względu na swoje właściwości 

diuretyczne (46,3% kobiet i 43,2% mężczyzn). 

Wśród czynników marketingowych, do których zalicza się m.in. dostępność, 

markę, cenę i promocję, decydujący wpływ na wybór kawy miała marka  

(ok. 50% kobiet i ok. 70% mężczyzn). Podobnie jak przy marce, tak i przy cenie, 

czas nie odgrywał znaczącej roli. Obecnie cena ważna jest dla 72% kobiet i około 

80% mężczyzn, podczas gdy w 2009 roku ceną przy zakupie kawy sugerowało 

się około 60% ankietowanych, w tym przede wszystkim kobiety w wieku od 20 

do 35 lat (20%) (Dmowski, Śmiechowska, Platta, 2010, s. 188). 

Promocja produktu jako czynnik warunkujący zakup konkretnej marki 

ważny był tylko dla około 20% ankietowanych. W stosunku do danych 

prezentowanych przez Dmowskiego i in. (2010, s. 188) na przestrzeni ostatnich 

ośmiu lat zmieniły się preferencje konsumentów w stosunku do najczęściej 

wybieranej marki produktu. W 2009 roku najczęściej kupowaną kawą była 

marka Premium MK Cafe (52%). Tę markę najczęściej wybierały kobiety (27%). 

Kolejną marką, którą wybierali ankietowani, była kawa Jacobs Krönung (38%). 

Dla odmiany zakup kawy tej marki deklarowali częściej mężczyźni (21%). Obec-

nie na wybór marki duże znaczenie ma wiek ankietowanych (rys. 4.). 

 

Rysunek 4. Najczęściej wybierane przez respondentów marki kawy (podział wg wieku) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Współcześni konsumenci deklarowali zakup głównie kaw marki Nescafe, 

Jacobs oraz Lavazza. Interesującym aspektem tego pytania okazały się marki 

kawy, które respondenci sami wpisywali jako te, które najczęściej konsumują. 

W większości były to marki premium, jak: New York, Diemme Caffee, Lu-

caffe, Oquendo Columbia Platinium, Speciality, Aurile, Starbucks, Pellini, Illy, 

Woseba oraz kawy z miejscowych palarni. Większość z wymienionych marek 

to kawy ziarniste najwyższej jakości. Kawy New York, Diemme Caffee oraz 

Pellini pochodzą z włoskich palarni. Aurile natomiast powstała z połączenia 

idei wellness ze zdrową, funkcjonalną żywnością. Badania nad rolą marki  

w decyzjach zakupowych, przeprowadzone przez Kampanię Gospodarczą  

w 2010 roku, wykazały, że respondenci deklarują swoją lojalność wobec marki 

różnych produktów codziennego użytku, w tym kawy. Wymienione zostały tam 

marki Jacobs oraz Tchibo, co stanowi potwierdzenie niniejszych badań (Bart-

kowicz, 2015, s. 51). Wybierane były i są głównie marki reklamowane i odpo-

wiednio wyeksponowane. Artykuły te kupowane są przez konsumentów  

w ogromnej większości pod wpływem impulsu. Jeśli są niewidoczne dla klien-

tów, sprzedają się bardzo słabo, dlatego też kampanie reklamowe poparte są 

bardzo często działaniami merchandisingowymi pracowników danej firmy  

w sklepach (Nowogródzka, 2010, s. 303). 

Podsumowanie 

Najważniejszym atrybutem czynników wpływających na wybór kawy przez 

współczesnego konsumenta jest jakość sensoryczna, w tym głównie smak 

konsumowanej kawy. Następnie bardzo istotnymi czynnikami były zapach oraz 

aromat jako połączenie wszystkich doznań powstałych przy konsumpcji naparu. 

Wśród czynników marketingowych najważniejszymi wyróżnikami przy 

zakupie kawy jest marka handlowa oraz cena. Porównując wyniki badań 

własnych z wynikami badań na temat preferencji konsumenckich kawy  

w aspekcie jej jakości Barbary Lenart i Tadeusza Sikory (2001a, s. 102; 2001b, 

s. 120), zaobserwowano znaczne podobieństwa. Ze wszystkich badań wynika, 

że jakość jest najważniejszym kryterium kształtującym preferencje konsumenc-

kie, w dalszej kolejności to: przyzwyczajenie, marka, cena, względy zdrowotne, 

atrakcyjne opakowanie i reklama. 

Istotne różnice zaobserwowano w kwestii podejścia respondentów do 

miejsca zakupu kawy. Według danych prezentowanych przez Dmowskiego i in. 

(2010, s. 189), w 2009 roku dominującym miejscem zakupu były supermarkety 

i sklepy osiedlowe, podczas gdy obecnie coraz większą popularnością cieszą się 

sklepy specjalistyczne oferujące bogaty asortyment wysokogatunkowych kaw 

oraz stacje benzynowe. W tych miejscach zakup kawy deklaruje około 75% 

respondentów, głównie w wieku do 40 lat. Bardzo dużą popularnością cieszą się 

również kawy nabywane na rynku e-commerce. Obecnie z tego źródła zakupu 
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korzystają przede wszystkim ludzie młodzi mający stały dostęp do internetu za 

pośrednictwem urządzeń mobilnych typu tablet, smartfon itp. Ze względu na 

brak ograniczeń w wielkości asortymentu kawy oraz stale rosnący dostęp do 

nowoczesnych urządzeń i internetu, rynek e-commerce w przyszłości będzie 

jednym z głównych kanałów dystrybucji wielu różnych produktów, w tym ka-

wy, ze szczególnym uwzględnieniem kaw wysokogatunkowych, cenionych 

głównie przez koneserów. 

Reasumując można stwierdzić, że na wybór kawy ma wpływ wiele istot-

nych czynników. Kawa ze względu na swoje właściwości pobudzające i relak-

sujące ma bardzo duże grono zwolenników. Jej specyficzny aromat kusi zarów-

no kobiety jak mężczyzn, którzy podczas spożywania delektują się jej wyjątko-

wymi walorami smakowo-zapachowymi. 
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Słowa kluczowe: styl życia technologia, czas wolny, smartfon  

Streszczenie. Celem artykułu jest rozpoznanie stylu życia młodzieży akademickiej,  

a szczególnie wpływu technologii na sposób życia i wartościowania oraz oceniania 

rzeczywistości. Styl życia powszechnie ocenia się, biorąc pod uwagę powody do zado-

wolenia i obawy, a także plany i nadzieje wyrażane co do przyszłości. Technologia  

w życiu młodzieży odgrywa dużą rolę i proces komunikowania przez nowoczesne me-

dia zastąpił w wielu przypadkach inne rodzaje komunikacji. Technologia i jej intensyw-

ne użytkowanie staje się podstawą do upodobnienia się życia młodzieży na całym świe-

cie. Wśród badanych studentów nie stwierdzono wielu obaw dotyczących przyszłości 

poza lękiem przed konfliktem zbrojnym. Usamodzielnienie się jest odkładane na póź-

niejszy termin, a skłonność do podejmowania wysokiego ryzyka jest niewielka i doty-

czy rodziny, zaś dość znaczna, gdy odnosi się do spraw zawodowych. 

Wprowadzenie 

Każde pokolenie charakteryzuje się specyficznymi cechami ze względu na wa-

runki, w jakich żyło, wydarzenia historyczno-polityczne, cenione idee i warto-

ści. Obecnie prawie wszyscy korzystają z internetu w domu czy w pracy. Do-

stęp do internetu za pomocą komputera, telewizora lub urządzenia mobilnego 

zmienia zasady postępowania ludzi, a szczególnie sposób komunikowania się. 

Przeprowadzone badanie własne miało wskazać postawy młodzieży wobec 

wybranych kwestii natury społecznej, które są brane pod uwagę podczas okre-
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ślania stylu życia młodzieży, jak również miało rozpoznać zainteresowania  

i aktywności młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem technologii. 

Postęp i rozwój technologii a codzienność życia w początkach XXI wieku 

Obecnie internet i nowe technologie zmieniają to, co zastane ‒ w pochodzie 

przez historię rzeczy i ludzi nastąpiła odsłona. Jak zwykle bywa przy rewolu-

cjach, stare jeszcze się broni, udając, że nic się nie zmieniało, tymczasem przy-

szłość już została zdeterminowana przez technikę odkształcającą tradycyjne 

struktury społeczne. Powstają nowe hierarchie i nowe systemy wartości, któ-

rych podstawą jest zupełnie odmienny od wcześniejszych sposób ,,bycia  

w świecie”, identyfikacji tożsamości, a tym samym polityczności (Sienkiewicz, 

2013, s. 3). Pozytywnymi stronami globalizacji, które dotyczą także Polski po 

przeprowadzeniu transformacji ustrojowej, są: rozwój technologii, rozpo-

wszechnienie postępu naukowo-technicznego (np. rozwój internetu, nowocze-

snych środków transportu, telefonii), powiększenie rynków zbytu, rozwój ko-

munikowania się (Januszek, Sikora, 2012, s. 145). Nowe technologie, które  

w znaczący sposób wkroczyły do naszego życia, nie tylko ułatwiły i zmieniły 

charakter komunikacji, ale również wpłynęły na sposób przeżywania spotkania 

z drugim człowiekiem w kontaktach bezpośrednich (Konieczna, 2014, s. 68). 

Globalna sieć zmienia w krótkim czasie sposób myślenia, postrzegania świata,  

a nawet własne opinie tych, którzy z niej korzystają; internet pozwala na daleko 

sięgający kreacjonizm (Trejderowski, 203, s. 61). 

Styl życia często jest analizowany, a postrzeganie zmian ogniskuje się wo-

kół tego, czego najbardziej obawiają się ludzie oraz tego, co ich cieszy. Z badań 

przeprowadzonych w 2002 roku przez Instytut Badań Opinii, Rynku i Kon-

sumpcji GfK Polonia wynika, że dwie trzecie Polaków (67%) obawiała się mo-

dyfikowanej genetycznie żywności, rosnącej konkurencji w pracy ‒ 61%, 

mniejszego wpływu rodziców na życie młodzieży ‒ 58%; szybkiego tempa 

życia ‒ 50%; prawnej akceptacji eutanazji ‒ 49%. Natomiast to, co cieszyło 

najbardziej jest zdecydowanie mniej jednoznaczne: wzrost liczby kobiet w poli-

tyce ‒ 50%, wzrost liczby osób zamożnych ‒ 34%, komputeryzacja życia co-

dziennego ‒ 33%, postęp w zakresie medycyny ‒ 31%. Zauważono, że akcepta-

cja większości zjawisk społecznych wyraźnie rośnie wraz z wykształceniem 

badanych, szczególnie silnie w przypadku oceny roli komputerów w naszym 

życiu. Występują zjawiska, które odbierane były obojętnie przez znaczną część 

społeczeństwa, ale czasem ta postawa łączyła się z postawą pozytywną, czyli 

akceptacją danych zjawisk, np. obojętny był Polakom wzrost roli komputerów 

(41%), większa rola kobiet w biznesie i polityce (38%), legalizacja związków 

homoseksualnych (38%) czy spadek liczby narodzin w Polsce (37%). W 2002 

roku ludzie obawiali się kryzysu gospodarczego (51%). Co trzeci Polak obawiał 

się skutków ewentualnej wojny światowej, zaś wzrostu przestępczości krymi-
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nalnej 30%; co szósty Polak obawiał się klęsk ekologicznych. Generalnie wy-

stępował dość niski poziom wiedzy na temat zagrożeń środowiska (Sielicki, 

2002, s. 33‒37). 

Obszernego opracowania na temat Polek w 2014 roku dokonały K. Pawli-

kowska i D. Maison (2014). Podzielono kobiety na segmenty i chociaż grupa 

badawcza różniła się w paru aspektach od tej z badań przeprowadzonych przez 

autorkę w 2017 roku wśród studentów, jednak rozpatrywano podobne problemy 

dotyczące np. zadowolenia z życia, spędzania wolnego czasu, czytelnictwa 

(hobby), częstotliwości uczęszczania do kina i teatru wraz z używaniem techno-

logii. Wszystkie kobiety z segmentu „spełnione profesjonalistki”, do jakiego 

aspirują studentki Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 

korzystają z możliwości i udogodnień, jakie dają nowe technologie – kobiety  

z tego segmentu mają w domu komputer, 45% ma smartfona, 15% ‒ tablety,  

a wiele z nich korzysta z internetu w komórce. Internet jest dla nich przede 

wszystkim źródłem wiedzy, czasem rozrywki, ale też miejscem robienia zaku-

pów, postrzegają sieć jako dobre miejsce wybierania i kupowania rzeczy dla 

siebie i dla innych. Segment ten najlepiej postrzega swoje perspektywy finan-

sowe. Kobiety wierzą, że ich sytuacja finansowa się poprawi lub przynajmniej 

nie zmieni się. Najczęściej też korzystają z produktów bankowych, wszystkie 

panie mają swoje konta i większość obsługuje je przez internet (Pawlikowska, 

Maison, 2014, s. 24). 

W świetle wcześniejszych badań okazuje się, że coraz częściej miejsce 

komputerowego monitora zajmują tablety i smartfony. W raporcie World Inter-

net Project wskazano, że w 2012 roku 14,5% Polaków korzysta z sieci przez 

telefon komórkowy, podczas gdy w 2011 roku odsetek ten wynosił tylko 6%. 

Najpopularniejszym zastosowaniem internetu w telefonach komórkowych  

i smartfonach jest przeglądanie stron internetowych. 65% mobilnych internau-

tów zadeklarowało, że wykorzystuje do tego celu swoje urządzenia. Badania 

pokazują również, że są to osoby znacznie częściej wykorzystujące internet  

w celach komercyjnych. Na ekranie telefonu szukają informacji o produktach, 

robią zakupy online i korzystają z bankowości elektronicznej (Kurek, 2013). 

Popularność urządzeń mobilnych to spore wyzwanie dla projektantów i właści-

cieli stron internetowych, którzy muszą dostosować witryny do wymagań 

smartfonów i tabletów. Dlatego w ostatnim czasie powstał system Responsive 

Web Design (RWD), czyli najnowszy sposób projektowania stron interneto-

wych, pozwalający tworzyć witryny automatycznie dopasowujące się do roz-

miarów ekranu (Witek, 2014, s. 57).  

Wybrane aspekty życia młodzieży akademickiej w świetle badań  

W badaniu uczestniczyło 271 studentów stacjonarnych (58,67%) oraz nie-

stacjonarnych, w tym mężczyzn było 29,2%, a kobiet 70,8%. Większość osób 
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mieszkała w Koszalinie i okolicach. Wszyscy natomiast studiowali w Koszali-

nie i znali miasto oraz jego ofertę kulturalno-rozrywkowo-gastronomiczną skie-

rowaną do młodych mieszkańców, a zwłaszcza studentów. Większość studen-

tów stacjonarnych, prawie 58%, studiowało oraz pracowało (niektórzy doryw-

czo, inni na umowę o pracę). Większość badanych nie przekroczyła 30. roku 

życia (73,2%), a wszystkich można uważać za osoby, które posługują się nowo-

czesną technologią w pracy oraz poza nią. W odpowiedzi na pytanie: ,,czy uwa-

żasz, że zmienisz świat na lepsze”, w którym intencją było uzyskanie informa-

cji, czy badani czują, że mają moc sprawczą i pragną działać na rzecz poprawy 

świata i życia ludzi, wyniki rozkładały się następująco: 35,42% uważało, że tak, 

natomiast 42,02% uważało, iż nie, zaś 22,51% nie miało zdania na ten temat. 

Na tej podstawie można uważać, że młodzież jest raczej pesymistyczna i praw-

dopodobne dopóki uczyła się w szkole, uważała, iż ma większy wpływ na losy 

świata. Założono, że problemy współczesnego świata interesują badanych. Sta-

rano się ustalić, czy obecnie przez użycie technologii można rozwiązywać pro-

blemy o światowym zasięgu. 65,09% wierzy w moc technologii, 26,20% nie 

daje jej wiary, a 8,49% nie ma zdania na ten temat. 

W kwestii wolnego wyboru dotyczącego zawodu, dowolnego wyboru 

ścieżki kariery 67,90% osób odczuwało wolność, możliwość decydowania o 

przyszłym zawodzie, 28,04% czuło pewien przymus, natomiast zaskakujące jest 

to, że 4,06% nie miało zdania na ten temat. Prawie 30% zadeklarowało, że nie 

miało wyboru co do przyszłego zawodu. Przypuszcza się, że wyjazd do innego 

miasta w celu studiowania kierunku, który naprawdę ich interesuje, był ograni-

czony ze względu na finanse, ale też duża część osób nie potrafiła zdecydować, 

jaki zawód jest dla nich najodpowiedniejszy. 

Inne pytanie skupiało się na odczuciu, czy występują jakieś ograniczenia  

w swobodnym zakupie różnego rodzaju produktów materialnych. Przeszło po-

łowa (56,46%) uważała, że nie; 38,38% twierdziło, że tak, natomiast 5,17% nie 

miała zdania. To oznacza dostępność zarówno czasową, jak i finansową do 

dużej oferty produktów dla przeszło połowy badanych, a mniej niż 40% musi 

zwracać uwagę na to, co kupuje i za ile. 

Dla zbadania poczucia bezpieczeństwa i postawy wobec ryzyka zapytano  

o skłonność do wzięcia kredytu o wartości np. 100 tys. złotych w celach inwe-

stycyjnych. W czasach niepewności rynkowej tylko 15,50% chętnie wzięłoby 

długoletni kredyt; 78,23% natomiast nie zaciągnęłoby takiego zobowiązania,  

a 6,27% nie znało odpowiedzi na to pytania. Widać tu niewielką skłonność do 

ryzyka, 15,5% respondentów wybrało wariant kredytu długoletniego, gdyż, jak 

twierdzą, nie ma innego wyjścia, jeśli chcą usamodzielnić się i stworzyć własne 

gospodarstwo domowe – jest to uzależnione bowiem od zasięgnięcia kredytu na 

wieloletni okres. 
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Na pytanie, czy skłonny jesteś zmienić zawód, 79,34% odpowiedziało 

twierdząco; 9,96% nie chciałoby tego zrobić, a 10,70% nie miało zdania na ten 

temat. Tak duża skłonność do ewentualnej zmiany zawodu prawdopodobnie 

spowodowana jest zmieniającymi się warunkami na rynku pracy. W XXI wieku 

zmiana kwalifikacji i ustawiczne ich podnoszenie jest dowodem dopasowania 

się do nowych okoliczności zewnętrznych, jest elementem adekwatności do 

szybko zmieniających się warunków. 5,17% nie miało zdania w tej kwestii. 

Na pytanie, czy skłonny jesteś podjąć pracę niezgodną ze swym wykształ-

ceniem, ponad 90% zgodziłoby się od razu, gdyby zaistniała taka możliwość, 

tylko 5,17% nie wie, jak by postąpiła, a prawie 3% (2,95%) zostałaby przy wy-

marzonej pracy. Praca nie jest celem życia, jest traktowana instrumentalnie  

i skłonność do zmiany jest oznaką dobrego przystosowania. Obecnie praca ma 

zapewnić godziwe życie, choć może być niezgodna z zainteresowaniami bada-

nych i poniżej ich wykształcenia. Jest jednak pewna granica, której 82,66% nie 

chciałoby przekroczyć w swym życiu zawodowym. Nie chcieliby pracować  

w firmie, która kierowana jest niezgodnie z ich własnym systemem wartości. 

Tylko 4,06% deklarowało możliwość daleko posuniętego kompromisu nazwa-

nego elastycznością, a 13,28% wahało się, jakby postąpiło w danej sytuacji. 

Zapytano studentów o lęki i zagrożenia odczuwane we współczesnym świecie, 

czyli czy martwi ich duża liczba młodych osób na świecie i w Polsce poszuku-

jących pracy (bezrobocie młodych) ‒ 79,70% podzielało obawy, 12,55% nie 

martwi się o to, natomiast 7,75% nie ma zdania na ten temat. Chociaż perspek-

tywa otrzymania emerytury jest daleka dla młodego człowieka, to środki maso-

wego przekazu nagłaśniają ten temat z dużą częstotliwością, np. przy okazji 

podwyższenia wieku emerytalnego. O zbyt małe środki do życia na emeryturze 

martwi się 12,92% badanych, 69% nie czuje takich obaw, a 18,08% nie ma 

zdania. Zatem prawie 70% uważa, że w przyszłości zaistnieją środki zaradcze 

na trudną sytuację materialną emerytów i nie będą cierpieć ubóstwa. Prawdopo-

dobnie zbyt daleka perspektywa czasowa otrzymania emerytury, a także brak 

zaufania do informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu jest 

powodem takich opinii. 

W badaniu zastanawiano się także, jak postrzegana ogólnie jest stabilność 

(rodzinna i materialna) i kiedy możliwa będzie do uzyskania. 66,79% respon-

dentów pragnie ożenić się/wyjść za mąż dopiero po uzyskaniu stabilności mate-

rialnej (zapewnienie sobie odpowiednich warunków materialnych), 14,02% nie 

zwraca uwagi na ten aspekt i ‒ co dziwne we współczesnym świecie gospodarki 

kapitalistycznej ‒ 19,19% nie ma zdania w tej kwestii. Z tego względu zapytano 

też o romantyczne porywy serca, sprawdzając, czy respondent gotowy jest zało-

żyć rodzinę, gdy tylko się zakocha. Okazało się, że mniej niż jedna trzecia ba-

danych, tj. 27,68% potwierdziło tę opcję, 57,20% zaprzeczyło, a 15,13% bada-

nych nie miało zdania. Jakkolwiek rodzina w systemie wartości młodych ludzi 
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wybrana jest w 94%, to miłość już nie. Można zatem domniemywać, że wystę-

puje inne spoiwo rodziny niż uczucie romantycznej miłości. Prawdopodobnie 

jest to intymność, zaufanie, środki materialne i atrakcyjność fizyczna. Zapytano 

też, czy warto się usamodzielnić po 30. roku życia. 77,86% badanych potwier-

dziło tę tezę, 12,92% tak nie uważa, a prawie 10% nie ma zdania w tej sprawie. 

Występuje tu powszechny trend, podobnie jak w Europie Zachodniej, opóźnia-

nia momentu usamodzielniania się i zakładania rodziny. Z tego względu 

56,83% pragnie mieć dzieci po 30. roku życiu, a 22,14% wcześniej, zaś 21,03% 

nie wie jeszcze, czy chce mieć dzieci i w którym momencie swego życia. 

Komputer odgrywa dużą rolę w życiu badanych, często występuje wręcz 

uzależnienie od szybkiej komunikacji, a brak dostępu do nowoczesnych techno-

logii jest traktowany jak największa niedogodność. Jednak technologia według 

badanych nie zapewnia im osobistego sukcesu ‒ tak twierdzi prawie 35% osób, 

przeciwnego zdania jest 39,48% , a prawie jedna piąta nie ma sprecyzowanego 

zdania dotyczącego tego zagadnienia. Technologia uważana jest za narzędzie 

ułatwiające zdobycie pracy dla 82,29%, przeciwnego zdania było 9,59%. 

Lęki i frustracje młodego pokolenia odbijają się na systemie wartości wy-

znawanych przez studentów, mają także wpływ na styl życia. Skutkami global-

nego ocieplenia przejmuje się 53,51% badanych, a starzejącym się społeczeń-

stwem martwi się około 60%. Z kolei zadłużenie kraju aż 51% uważa za powód 

do zmartwienia, zaś więcej osób, bo aż 85,24%, uważa, że możliwy jest global-

ny konflikt zbrojny, czyli ma obniżone poczucie własnego bezpieczeństwa.  

Konsumpcja wolnego czasu wygląda następująco: jeżeli chodzi o ogląda-

nie telewizji to 20,66% deklaruje, że nie ogląda jej wcale, około godziny przed 

telewizorem spędza zaś 37,64% badanych. Od jednej do dwóch godzin spędza 

25,09%, do trzech godzin oglądania telewizji dziennie przyznało się 10,33% 

badanych. Od trzech do czterech godzin deklaruje 4,80% badanych, zaś powy-

żej czterech godzin ogląda telewizję tylko 1,48%. Jak widać liczba godzin spę-

dzonych przed telewizorem jest raczej malejąca, zdecydowanie więcej studenci 

surfują w necie i tak: do godziny korzystania z internetu przyznało się 22,14% 

badanych studentów, do dwóch godzin 32,10% badanych i jest to najwyższy 

procent. Do trzech godzin spędzonych przy komputerze przyznało się 19,19% 

studentów, do czterech godzin ‒ 9,96% badanych, zaś powyżej czterech godzin 

14,02%. 

Biorąc pod uwagę sport jako aktywność, okazało się, że 25,35% w ogóle 

nie ćwiczy, natomiast 52,03% badanych poświęca na uprawianie sportu godzinę 

dziennie. Do dwóch godzin dziennie uprawia sport 16,61% respondentów, a do 

trzech godzin ‒ 5,17%. Z jednej strony jedna czwarta badanych w ogóle nie 

uprawia sportu, czyli ignoruje trend na zdrowe, aktywne życie, z drugiej zaś 

strony ponad 50% deklaruje uprawianie sportu do godziny dziennie, więc praw-

dopodobnie jest to wizja idealna, wyobrażana przez większość badanych. Aż 



Młodzież wobec wyzwań współczesności 49 

16,61% do dwóch godzin dziennie uprawia sport, a 5,17% spędza tak czas do 

trzech godzin. Przygotowanie do zajęć uczelnianych zabiera godzinę 29,89% 

badanych, dwie godziny uczeniu poświęca 32,10% badanych. Prawie 15% po-

święca więcej, czyli od dwóch do trzech godzin, na przygotowanie się do zajęć, 

a prawie 7% ani minuty w ciągu dnia. Na pytanie, ile czasu spędzasz na surfo-

waniu w internecie, uzyskano następujące odpowiedzi: 2,58% deklarowało, że 

ani minuty; do godziny ‒ 22,14% badanych, od jednej do dwóch godzin ‒ 

32,10%, od dwóch do trzech godzin spędza czas w internecie 19,19% badanych, 

do czterech godzin dziennie 9,96%, a powyżej czterech godzin aż 14,02%. Da-

ne te wydają się zaniżone, gdyż studenci nie rozstają się ze swoim smartfonem 

prawie wcale i używają go podczas przerw między zajęciami a czasem podczas 

wykładów, jak również na ulicy oraz wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. 

Na pytanie o dbanie o własne mieszkanie: sprzątanie, pranie, robienie za-

kupów i przygotowywanie posiłków, okazało się, że 3,69% w ogóle tego nie 

robi, 42,07% badanych zajmuje się utrzymaniem porządku w domu do godziny 

dziennie, 34,69% do dwóch godzin dziennie, 11,81% zajmują te czynności 

prawie trzy godziny, aż do czterech godzin 4,43%; a dla 3,32% powyżej czte-

rech. Jeśli chodzi o hobby, to 19,19% deklaruje brak hobby, 38,75% uprawia je 

do godziny dziennie; 17,34% badanych do dwóch godzin, 12,92% do trzech 

godzin; 4,80% do czterech godzin, a powyżej 4 godzin 7,01%. Co ciekawe, 

przygotowanie do zajęć uczelnianych zabiera godzinę prawie 30% badanych,  

a uprawianie hobby ‒ jeśli je ma ‒ zabiera godzinę dziennie prawie 40% bada-

nych. Korzystanie ze smartfona jest powszechne, co przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wykorzystanie smartfonów przez studentów (w %) 

Działanie Tak Nie 

Rozmowy 98,52 1,48 

SMS-y 94,10 5,90 

Słuchanie muzyki 76,38 23,62 

Robienie zdjęć 92,62 7,38 

Gry 55,72 44,28 

Czytanie aplikacji 69,00 31,00 

Media społecznościowe 92,62 7,38 

Surfowanie w sieci 91,51 8,49 

Źródło: badania własne. 

W tabeli 1 uwzględniono odpowiedzi dotyczące funkcji, jakie spełnia dla 

badanych smartfon. Głównie wykorzystywany jest do rozmów ‒ 98% (to pod-

stawowa funkcja), dla 94,10% do wysyłania SMS-ów, 92,62% do łączenia się  

z mediami społecznościowymi i tyle samo do robienia zdjęć, 76,38% do słu-

chania muzyki, a do czytania aplikacji 69,00%. 
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Podsumowanie 

Prawie dwie trzecie badanych studentów wierzy w moc technologii, która może 

wpłynąć na poprawę losów świata. Technologia uważana jest za narzędzie uła-

twiające zdobycie i utrzymanie pracy dla ponad 80%, ale nie jest jednak źró-

dłem szczęścia. Za to dla 40% badanych technologia może zapewnić też osobi-

sty sukces. Smartfon i komputer stają się narzędziami najbardziej użytecznymi 

w XXI wieku. Komputer odgrywa dużą rolę w życiu badanych, często występu-

je uzależnienie od szybkiej komunikacji, a brak dostępu do nowoczesnych tech-

nologii jest traktowany jako katastrofa.  

W XXI wieku młodzież najbardziej obawia się możliwości wystąpienia 

konfliktu zbrojnego (85,24%), starzejącego się społeczeństwa (59,79%), glo-

balnego ocieplenia (53,51%) oraz globalnego zadłużenia (50,92%). Chociaż 

rodzina w systemie wartości zajmuje najwyższe miejsce, małżeństwo prefero-

wane jest po 30. roku życia, także dla połowy badanych posiadanie dzieci pożą-

dane jest w tym wieku. Samo uczucie tylko dla niewielkiej liczby badanych 

stanowi warunek założenia rodziny, dominuje bowiem rozsądek. Praca zawo-

dowa i wykształcenie są traktowane elastycznie, prawie wszyscy skłonni są 

zmienić pracę na zupełnie niezwiązaną z wykształceniem, gdy tylko dostaną 

taką szansę, ale już niewiele osób mogłoby pracować w firmie, która nie kieruje 

się ich wartościami. 

Styl wypoczynku jest raczej bierny i chociaż ponad połowa twierdzi, że 

uprawia sport godzinę dziennie, to jednak prawie 70% nigdy nie była w klubach 

fitness, a ponad połowa nigdy nawet nie uczestniczyła w żadnych eventach 

sportowych, co raczej wyklucza zainteresowanie sportem. Większość osób pa-

sywnie spędza swój wolny czas, serfując po necie, oglądając telewizję, dbając  

o mieszkanie czy uprawiając hobby, które często wiąże się z korzystaniem  

z internetu. 
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The Youth Against the Challenges of the Present Day 
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Summary. The aim of the paper is to identify the lifestyle of students and particularly 

the impact of technology on their lifestyles, valuation and assessment of reality. The 

lifestyle is commonly assessed by taking into account reasons of satisfaction and fears 

as well as planes and expectations concerning the future. Technology plays a very im-

portant role in the life of young generation and the communication process by modern 

media has replaced in many situations other means of communication. Technology and 

its intensive application has become the foundation of the process of unification of the 

young generation’s lifestyles all over the world. The research conducted has not ex-

posed among students many fears concerning the future, except the fear of military 

conflict. Becoming independent from parents is postponed till later time and an inclina-

tion to take high risk is low concerning family and relatively high concerning profes-

sional matters. 
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Making purchase decisions on ice cream market 

Codes JEL: D49, L15, L66 

Keywords: Ice cream, market, seasonality, surveys 

Summary. Ice cream is still seen in Poland as a seasonal dessert, which task is to cool 

down on hot days. Seasonal consumption of ice cream in Poland results in low consump-

tion comparing to Europe, although there are prospects and possibilities for changing this 

trend. Family ice cream is an important part of the ice cream market in Poland, which is 

developing towards innovative flavours, additives and packaging. As most part of the ice 

cream market, especially in the summer season, is impulse purchasing, the purpose of the 

paper is to try to evaluate the purchase decisions on the family ice cream market. The 

paper presents the results of a questionnaire survey on family ice cream shopping. The 

criteria determining the choice of ice cream: frequency of consumption, preferred type of 

ice cream and other factors determining the purchase of ice cream were evaluated. The 

results of the study showed that consumers preferred ice cream in large packages with 

different flavours. Family ice creams are however seen as quite expensive dessert. 

Introduction 

The ice cream market in Poland has been growing more and more dynamically 

lately. This development depends both on the offer of manufacturers and the at-

titudes of consumers. Consumers are willing to buy an ice cream more often (not 

only in the summer), so it was decided to analyse consumers behaviour in this 

market. The purpose of the study was to analyse purchase decisions making on 

the ice cream market and to assess the influence of various factors related to the 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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product and its brand, which determines the purchase of ice cream. The purchas-

ing decision process is the identification and choice between the various pro-

posals, based on the values and preferences of the consumer. The first step is to 

recognize the problem or to make it clear what is needed to be purchased. The 

next steps are: identifying ways to meet one's needs and making a real buying 

decision. Based on the information gathered and the evaluation of alternative of-

fers, the customer makes the selection that best fits his needs and expectations. 

The final stage of the process is purchase and evaluation. Taking into account the 

last stage in making buying decision by consumer, ice cream producers have 

started to introduce innovative flavours, additives and packaging, and have also 

addressed their offer to meet needs of niche customers, such as vegans or allergy 

sufferers. 

Such a decision making process also takes place in the market of food prod-

ucts, including ice cream. However, it does not always look like the one shown 

above. In the case of ice cream, most commonly bought in the summer, the deci-

sion-making process often looks a bit different, as shown in the paper. The aim 

of the study was to evaluate the purchase decisions on the family (take-home) ice 

cream market. In order to achieve the aim of the research, a survey on family ice 

cream shopping decisions and preferences was conducted. The criteria determin-

ing factors that affect the purchase of ice cream, such as most selected flavour ice 

cream, favourite kind of family ice cream, most commonly selected family ice 

cream capacity, most often chosen family brand ice cream, the amount that re-

spondents were willing to pay for family ice cream and ice cream prices in the 

opinion of the respondents were evaluated. Consumers preferred ice cream in 

large packages with different flavours. Family ice creams are however seen as 

quite expensive dessert. 

Review of the literature 

A consumer purchase is a response to a problem; to make a purchase, a consumer 

goes through a series of steps in order to make it. These steps can be described 

as:  

1. Problem recognition.  

2. Information search. 

3. Evaluation of alternatives 

4. Product choice. 

After the decision is made, the quality of that decision affects the final step 

in the process, when learning occurs based on how well the choice worked out. 

This learning process, of course, influences the likelihood that the same choice 

will be made the next time the need for a similar decision occurs. Since some 

purchase decisions are more important than others, the amount of effort we put 



Making purchase decisions on ice cream market 55 

into each one differs. Sometimes the decision-making process is done almost au-

tomatically; we seem to make snap judgements based on very little information. 

At other times, reaching a purchase decision begins to resemble a full-time job 

(Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2006). 

Decision making during the purchase of ice cream depends mainly on the 

kind of ice cream. Some ice creams are bought because of the impulse (that is 

why they are called „impulse ice cream”) and some are bought for later consump-

tion, at home, with family and friends (they are called „family ice cream” or 

„take-home ice cream”). Factors influencing the purchase decision are quite dif-

ferent when buying impulse or family ice cream. 

The ice cream market can be divided into two main categories depending on 

the type of ice cream: the impulsive ice cream market and the family ice cream 

market. On the market the impulsive ice creams (especially in summer) are dom-

inating, although in many Polish homes there are eaten as a dessert family ice 

cream prepared as low calorie dessert, decorated with fruit, nuts, glazes, sprin-

kles, nuts. Sometimes whipped cream is also added. The largest group of ice 

cream consumers are customers who consume them several times a year or once 

a month, more than 40% of consumers declare family ice cream 1‒3 times  

a month (Palka, 2015). 

Family ice creams in plastic containers of up to 1 litre capacity are increas-

ingly popular among consumers, especially premium ice cream, the highest qual-

ity ice cream. Smaller, with a capacity of 500 and 750 ml, are not so popular 

because of the relatively high price per 100 cc. Family ice cream is most often 

purchased by consumers in large stores and hypermarkets, their supply is higher 

there, and there is the wider range of them (Palka, 2015). 

In consumer behaviour, there are two opposing features. On the one hand 

there is attachment to the product and the well-known, tried and tested brand that 

does not cause any risk. On the other hand, there is a curiosity about new prod-

ucts, hence the importance of the promotion, advertisement, interesting, drawing 

attention to packaging that encourages consumers to purchase goods for „trial”. 

In order that the purchase of „trial” is perpetuated and dominated the previous 

habit, there is needed: a better quality and encouraging, often a promotional price 

(Palka, 2013).  

The Ice Cream market in Poland is forecast to grow at a compound annual 

growth rate of 4.8% in US$ terms during 2015‒2020. The Polish consumers are 

opting for value for money products in the ice cream market. The 'Take-Home 

and Bulk Ice Cream' category accounts for the highest Off-trade & On-trade vol-

ume consumption in Poland. Hypermarkets & Supermarkets is the leading distri-

bution channel in Poland’s Food market. Flexible Packaging is the most com-

monly used packaging material in Poland’s Ice Cream market. Strong economy 

and high incomes of consumers is driving the Ice Cream market in Poland. The 
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market is led by the 'Take-Home and Bulk Ice Cream' category in both Off-trade 

and On-trade volume consumption. Food & Drinks Specialists account for the 

highest distribution share of Ice Cream in the country. Unilever Plc, Nestle SA 

and Food Care are the leading players in the Polish Ice Cream market (Poland…, 

2017; Consumer…, 2017). 

As ice cream is a very seasonal product, producers struggled with promoting 

ice cream consumption over the months outside of the period April to the end of 

September, as outside of the peak season sales plummeted by about 50%. How-

ever, due to the traditional habits of Poles that shift has been very slow and with-

out major successes. The average Pole consumed four litres of ice cream per an-

num in 2016, a number much lower than in other European countries. The grow-

ing popularity of discounters and convenience stores supported growth of impulse 

ice cream, as the frequency of purchases, especially during the summer months, 

increased. Unilever Polska led sales of ice cream in both 2015 and 2016. The 

company offered a wide portfolio of products, including Algida, Magnum and 

Carte d’Or. The former was the most important, reaching sales amounting to mil-

lions in 2016. Over the forecast period, consumers will be encouraged to purchase 

ice cream during months outside of the summer, as the average consumption per 

capita in Poland is much lower than in other European countries. Private label 

products and premium brands are expected to be growth drivers over the forecast 

period, as customers will be split between those looking for a best price and those 

looking for the best products in terms of flavour (Poland…, 2017). 

The decision to purchase an ice cream is influenced by several factors, most 

important of which is the desire of consumption of tasty and delicacy. Consumers 

prefer the traditional forms and flavours of ice cream but are open to new ideas 

and innovations (Palka, 2017). 

Methodology of the research 

Ice cream market is an interesting and growing segment of the frozen products 

market, so it was decided to perform a study assessing consumer preferences re-

garding ice cream. The paper presents the results of a survey on consumer pref-

erences. The study discusses factors influencing the purchase of ice cream such 

as:  

 factors that affect the purchase of ice cream,  

 most selected flavour  ice cream,  

 favourite kind of family ice cream, 

 most commonly selected family ice cream capacity, 

 most often chosen family brand ice cream, 

 the amount that respondents were willing to pay for family ice cream, 

 ice cream prices in the opinion of the respondents. 

The survey was conducted among 197 respondents in 2016.  
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Research results 

Factors that affect the purchase of ice cream are shown on figure 1. The most 

important are the desire to improve mood, consume tasty dessert and cooling dur-

ing hot weather. Although ice cream is a high calorie dessert, this feature is not  

a popular factor affecting purchase of ice cream. 

 
Figure 1. Factors that affect the purchase of ice cream  

Source: own study. 

Respondents mentioned many favourite tastes (fig. 2), the most popular of 

which was the cream flavour.  

 
Figure 2. Most selected flavour of ice cream 

Source: own study. 
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Slightly less were the tastes of vanilla and chocolate. The next most popular 

were strawberry and yoghurt. About 5% of the respondents (or less) choose  

a walnut, tiramisu, cappuccino or mint flavour as their favourite. The Director of 

Nestle also suggested that The Poles most often reach for cream, vanilla, choco-

late, and fruit ice cream (Woźniak, 2016a). 

Favourite kind of family ice creams (fig. 3) were one flavour or several fla-

vours ice creams (55% respondents in total). Over 1/4 of respondents prefer sor-

bets and 18% mostly like dessert ice cream (such as Carte D’or). Grycan and 

Carte D'Or are the leading brands in the 'Take-Home and Bulk Ice Cream’ cate-

gory in Poland (Poland…, 2017). 

 
Figure 3. Favourite kind of family ice cream 

Source: own study. 

The packaging capacity of family ice creams decreases systematically. Ten 

years ago, the 1‒1.5 litre containers were the most popular, now such a large 

capacity is popular for the price, although family ice creams are also sold in 0.5 

litre and less (Bełżecka, 2013)  

Respondents asked about most commonly selected ice cream capacity an-

swered with a choice of 0.5 and 1 litre (fig. 4). Most of them chose a 1 litre re-

sponse. Such a capacity, and even greater, is more profitable. In terms of 100 ml, 

such an ice cream costs less than those of a capacity of 0.5 litres. In addition, for 

a family of five, 0.5 litres of ice cream is the most inadequate capacity. 

The biggest world players are present at the polish market. They are inter-

national companies, as well as some very strong Polish companies. The biggest 

company in ice cream market in Poland is Unilever (Algida), the second place 

belongs to the company PPL Koral, the third to the R & R Ice Cream (Zielona 
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Budka), and the fourth to Nestle (Nestle Schöller). In fifth place there is the com-

pany Grycan Lody od Pokoleń (Woźniak, 2016b; Euromonitor International, 

2016; Palka, 2013; Palka, 2015). 

 

Figure 4. Most commonly selected family ice cream capacity 

Source: own study. 

Most often chosen family ice cream's brands/producers are shown in figure 

5. The most popular was „Algida Śmietankowa” which could be the most tradi-

tional creamy taste for the Poles. Often bought are also ice cream made by Grycan 

or Koral and Zielona Budka. 

 

Figure 5. Most often chosen family brand/producer ice cream  

Source: own study. 

Respondents asked about the price for family ice cream packaging answered 

(fig. 6), that they would be willing to pay not more than 15 PLN. Only 9% of 

consumers could afford more expensive ice cream. 21% of them would prefer to 

buy cheap ice cream, up to 5 PLN for one packaging of ice cream. 
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Figure 6. The amount that respondents were willing to pay for family ice cream packaging  

Source: own study. 

Respondents were also asked about their opinion about the ice cream prices. 

Over 35% of consumers said that the prices are high, almost 40% of them con-

sidered the ice cream prices as middle. Only 17% of the respondents thought that 

they were low and 8% didn’t have any opinion. 

 

Figure 7. Ice cream prices in the opinion of the respondents 

Source: own study. 

The market of ice cream and frozen desserts in Poland is growing, the aver-

age Pole spends on the ice cream more and more, and ice creams are becoming 

less and less of a seasonal product. Euromonitor International provides also that 

in 2015 the average Pole spent on ice cream amount of 43.40 zloty, while in 2014 

it was 41.90 zlotys, and in 2013 – 39.90 PLN (Rynek lodów…, 2016). 
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Summary 

The ice cream consumer makes a purchase decisions in two different ways, de-

pending on the type of ice cream. Types of ice cream depending on the way of 

consumption are divided into Impulse ice cream (Single Serve), and Family 

(Take-Home) ice cream. When buying family ice cream few factors are taken 

under consideration. The most important are favourite taste and the price. The 

price determines the brand and manufacturer of ice cream, as some are too ex-

pensive for the buyer. That was why respondents preferred bigger capacity of ice 

cream than 0.5 litre. This choice is also determined by the unit price per 100 ml. 

The choice of one or several tastes of ice cream in one packaging depended prob-

ably on the price. Dessert ice creams such as Carte D’or are more expensive.  

The Poles eat ice cream mostly to improve mood, consume tasty dessert and 

cooling during hot weather. Family ice cream are usually taken home and eaten 

with family and friends so they could be eaten all over the year, not only during 

summer. 
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Podejmowanie decyzji zakupowych na rynku lodów 

Słowa kluczowe: lody, rynek, sezonowość, decyzje zakupowe, kryteria zakupu 

Streszczenie. Lody są w Polsce wciąż postrzegane jako deser sezonowy, którego zada-

niem jest schłodzenie w upalne dni. Z tej sezonowości spożycia lodów w Polsce wynika 

niskie spożycie na tle spożycia w Europie, aczkolwiek są perspektywy i możliwości na 

zmianę tego trendu. Lody familijne stanowią istotną część rynku lodów w Polsce, który 

rozwija się w kierunku innowacyjnych smaków, dodatków i opakowań. Znaczna część 

rynku lodów, w szczególności latem, charakteryzuje się zakupami impulsywnymi, dla-

tego celem artykułu jest ocena decyzji zakupowych na rynku lodów familijnych. W arty-

kule przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat zakupów lodów familijnych. 

Oceniono kryteria decydujące o wyborze lodów, częstotliwość spożycia, preferowany ro-

dzaj lodów i inne czynniki decydujące o zakupie. Rezultaty badania wskazują, że konsu-

menci preferują duże opakowania lodów o zróżnicowanych smakach. Lody familijne są 

jednakże postrzegane jako drogi deser. 

Translated by Agnieszka Palka 
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Determinanty stylu życia młodych konsumentów 

Kod JEL: D11 
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zachowania antyzdrowotne  

Streszczenie. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na  styl życia mło-

dych konsumentów. W kategorii determinant stylu życia będą mieścić się zarówno czyn-

niki zdrowotne, jak i antyzdrowotne. Proporcje udziału tych czynników mogą być za-

chwiane zwłaszcza w odniesieniu do młodych konsumentów. Egzemplifikację rozważań 

stanowią badania przeprowadzone pod kierunkiem autorki zrealizowane metodą sondażu 

diagnostycznego wśród 200 studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wy-

chowania Fizycznego w 2016 roku. Wyniki badań odniesiono do sondaży CBOS-u i Eu-

robarometru w kontekście zachowań zdrowotnych Polaków.  

Wprowadzenie 

Warunkiem niezbędnym do kreowania prozdrowotnego stylu życia jest odpo-

wiedni poziom świadomości konsumenckiej, ale także wdrażanie tych założeń  

w zachowaniach codziennych i kształtowanie zdrowych nawyków zarówno  

w odniesieniu do odżywiania, aktywności fizycznej jak i unikania czynników 

szkodliwych. W Polsce młodzi ludzie wykazują niskie zainteresowanie zdro-

wiem i zachowaniami prozdrowotnymi mającymi na celu jego ochronę i wzmac-

nianie. Zachowania zdrowotne kształtują się od wczesnego dzieciństwa szczegól-

nie w okresie socjalizacji pierwotnej. Jednym z głównych czynników warunku-

jących zdrowie jednostki jest w 50–60% styl życia i zachowania zdrowotne.  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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W artykule omówiono determinanty wpływające na styl życia wśród wro-

cławskich studentów. Założono hipotetycznie, że poziom świadomości w zakre-

sie czynników prozdrowotnych może być zróżnicowany w zależności od kie-

runku studiów. Z tego względu badania sondażowe przeprowadzono wśród stu-

dentów  studiujących w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybór tych grup ba-

dawczych wynikał z postawionej hipotezy głównej, że studenci prowadzą an-

tyzdrowotny styl życia. życia. Badania własne prowadzone pod kierunkiem au-

torki odniesiono do badań porównawczych prowadzonych przez CBOS w Polsce 

oraz badań Eurobarometru dotyczących zachowań zdrowotnych w krajach Unii 

Europejskiej. 

Styl życia w ponowoczesności  

Współcześnie w rozumieniu stylu życia widoczne są dwa podejścia. Pierwsze  

z nich odnosi styl życia do miejsca jednostki w strukturze społecznej wyznaczo-

nego przez pełnione przez nią role społeczne, za którymi kryją się indywidualne 

manifestacje pozycji społecznych związanych z preferencjami wzorców zacho-

wań, przedmiotów (Weber, 2002; Bourdieu, 2006, Veblen, 2008). Drugie z nich 

traktuje styl życia jako działania zrutynizowane, ale osadzone w pryzmacie re-

fleksyjności powiązanej z kreowaniem własnej tożsamości. W obrębie tego nurtu 

pozostają ujęcia A. Giddensa traktującego styl życia jako indywidualną lub zbio-

rową ekspresję. Autor definiuje styl życia jako „mniej lub bardziej zintegrowany 

zespół praktyk, które podejmuje jednostka nie tylko dlatego, że są użyteczne, ale 

także dlatego, że nadają materialny kształt poszczególnym narracjom tożsamo-

ściowym. (...) Style życia są zrutynizowanymi praktykami, które odpowiadają 

nawykom żywieniowym, sposobom ubierania się, zachowania i zwyczajom spo-

tykania się w ulubionych miejscach. Jednak rutynowe działania jednostki podle-

gają refleksji i mogą ulegać zmianom z uwagi na zmienność indywidualnej toż-

samości” (Giddens, 2002, s. 113).  

Styl życia kształtuje się w procesie socjalizacji pierwotnej i wynika z bez-

pośrednich relacji między jednostką a jej środowiskiem rodzinnym, rówieśni-

czym, szkolnym. Stanowi element kulturowego oddziaływania na jednostkę wy-

posażający ją w określone wartości, nawyki, normy i wzorce zachowań. 

Operacyjną definicję stylu życia odnoszoną do praktyk życia codziennego 

zaproponował A. Siciński. Autor dokonał typologii stylów życia określanej mia-

nem homo eligens (Siciński, 1988, s. 57), nietracącej nadal aktualności, wyróż-

niającej: 

 styl życia w sytuacji ograniczonych możliwości dokonywania wyborów, 

 styl życia polegający na unikaniu wyborów, 

 styl życia będący poszukiwaniem drogi życiowej, naczelnych wartości, 

 styl życia nastawiony na działanie jako na cel sam w sobie, 
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 styl życia nastawiony na zachowawczy skutek działań, 

 styl życia  nastawiony na działania prowadzące do zmiany. 

Przez styl życia będziemy rozumieć określoną strategię zachowań jednostek 

związaną z codziennymi decyzjami w zakresie nauki, pracy, konsumpcji, czasu 

wolnego, snu, ale także preferencji życiowych determinujących indywidualne  

praktyki i gusty.  

A. Gidens uważa, że w społeczeństwach ponowoczesnych prowadzenie 

określonego stylu życia stało się konieczne, a często wymagalne. Jednostki stają 

się konsumentami zdrowia, czynnie dbając o swoje samopoczucie i zdrowie 

(Giddens 2002).  

Determinanty stylu życia  

Styl życia zależy od wielu czynników, które można podzielić na zdrowotne i an-

tyzdrowotne. Jednym z najważniejszych czynników determinujących zdrowie 

człowieka są właściwe nawyki żywieniowe. Odpowiedni sposób odżywiania się 

zapobiega większości chorób. Szacuje się, że istnieje około 30–50 jednostek cho-

robowych bądź odchyleń od zdrowia, występujących często w populacji, których 

przyczyną jest niezadowalająca jakość żywności i sposobu odżywiania (Ostrow-

ska, 1999, s. 52). 

L.W. Green i M.W. Kreuter (1999) do najważniejszych czynników kształ-

tujących zachowania zdrowotne zaliczyli:   

a) czynniki predysponujące – w skład których wchodzą umiejętności, kom-

petencje, przekonania i postawy;  

b) czynniki umożliwiające – predyspozycje istotne dla zdrowia, przepisy 

prawne, powszechność i kondycja opieki zdrowotnej; 

c) czynniki wzmacniające – normy obyczajowe – zgoda lub jej brak na 

określone działanie w otoczeniu bliskich, w szkole i pracy; czynniki te 

są powiązane z warunkami, w jakich żyje człowiek. 

Jednym z zasadniczych czynników warunkujących zdrowie jest sposób od-

żywiania się. Podstawą zdrowego żywienia jest jego regularność polegająca na 

stosowaniu reguł w spożywaniu posiłków. Należą do nich spożywanie jedzenia 

w odpowiednich odstępach czasu, o stałych porach dnia oraz rozłożenia kalo-

ryczności na konkretne posiłki. Liczba posiłków zalecana przez Instytut Żywie-

nia i Żywności wynosi pięć dziennie. 

Organizm człowieka od początku rozwoju ludzkości przystosował się do 

pokarmów składających się głównie z produktów roślinnych. Dopiero na po-

czątku rewolucji przemysłowej w XIX w. nastąpiła, początkowo powolna, a na-

stępnie drastyczna zmiana składu diety człowieka, polegająca na zwiększeniu  

w niej zawartości tłuszczu zwierzęcego i zmniejszeniu udziału składników ro-

ślinnych. 
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W opinii Polaków do najważniejszych czynników prozdrowotnych należy 

(tab. 1) zdrowe odżywianie się oparte głównie na konsumpcji dużej ilości warzyw 

i owoców przy ograniczaniu spożycia tłuszczów zwierzęcych (50% wskazań), 

aktywności fizycznej (46%, w tym regularne ćwiczenia i aktywny wypoczynek), 

regularne wizyty u lekarza (34%), ale także ograniczenie używek (30%, w tym 

niepalenie papierosów i niepicie alkoholu) oraz unikanie sytuacji stresogennych 

(29%).  

Tabela 1 

Działania prozdrowotne w opinii Polaków (w %) 

Czynniki prozdrowotne Odsetek 

Zdrowe odżywianie się (dużo warzyw i owoców, ograniczanie tłuszczów 

zwierzęcych)  

50 

Regularne wizyty u lekarza   34 

Unikanie sytuacji nerwowych, stresowych  29 

Regularne uprawianie gimnastyki, biegi itp.    25 

Spędzanie wolnych dni, wolnego czasu na aktywnym wypoczynku (spa-

cery, wycieczki rowerowe itp.)   

23 

Niepalenie papierosów   21 

Niepicie alkoholu     9 

Regularne zażywanie preparatów lub tabletek witaminowych    3 

Inne               1 

Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedno działanie 

Źródło: CBOS, 2012, s. 4. 

Ważnym czynnikiem warunkującym zdrowy styl życia jest jakość i długość 

snu. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia przyjmuje się, że 

normą zdrowotną dla dorosłego człowieka jest 7–8 godzin snu. Efektywność snu 

warunkowana jest demograficznie. W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat problem 

zaburzeń snu i bezsenności u młodych dorosłych znacznie się nasilił i dotyka on 

aż 60% osób poniżej 25. roku życia. Badania pokazują, że studenci sygnalizują 

problemy z zasypianiem, dodatkowo sen nie przynosi odpoczynku. Czynnikiem 

utrudniającym i przyczyną bezsenności są zajęcia na uczelni, które trwają czasem 

nawet do późnych godzin wieczornych (Błońska, Gotlib, 2012, s. 485–497).  

Okres młodości wyzwala wiele cech niezależności związanych z działa-

niami ryzykownymi w kontekście zdrowia i realizowanego stylu życia. Młodzież 

studencka zmieniająca w trakcie studiów miejsce zamieszkania staje przed no-

wymi wyzwaniami wymagającymi właściwej koordynacji wielu działań, co nie 

pozostaje bez wpływu na zmianę stylu życia. Jednym ze złych  nawyków żywie-

niowych studentów jest sięganie po różnego rodzaju przekąski (chipsy, chrupki, 

słodycze). Codziennie sięga po nie 28,6% studentek i 35,6% studentów. Z badań 

prowadzonych w tej grupie młodych konsumentów wynika, że większość z nich 



Determinanty tylu życia młodych konsumentów 67 

nie stosuje się do zasad zdrowego żywienia (Stefańska, Ostrowska, Radziejew-

ska, Kardasz, 2010, s. 585–590). 

Ważnym czynnikiem zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna. Jej 

wzrost powoduje obniżenie ryzyka wielu chorób i poprawę jakości życia. Nowo-

czesne technologie stanowiące podstawę komunikacji wśród ludzi młodych wy-

kluczyły wiele ich form aktywności i spowodowały obniżenie motywacji do za-

jęć poza domem. Z badań CBOS-u dotyczącego aktywności fizycznej Polaków 

wynika, że 34% respondentów nie podejmuje żadnych form aktywności fizycz-

nej. Wśród osób aktywnych fizycznie 40% respondentów robiło to regularnie, 

zaś 26% sporadycznie (CBOS, 2013, s. 1). Na tym tle Polacy wypadają gorzej 

niż średnia w Unii Europejskiej. Badania Eurobarometru wskazują, że 25% Eu-

ropejczyków nie wykonuje żadnych ćwiczeń fizycznych i nie uprawia sportu (Ba-

danie…, 2010). 

Uwarunkowania stylu życia w świetle badań własnych  

W badaniach własnych metodą sondażu diagnostycznego dokonano doboru war-

stwowego respondentów wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i stu-

dentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dobór kierunku stu-

diów na poszczególnych uczelniach oparty był na dychotomicznej zasadzie treści 

zawierających w programach nauczania informacje prozdrowotne w Akademii 

Wychowania Fizycznego i niezawierających takich treści na kierunkach w Uni-

wersytecie Wrocławskim. Badania zrealizowano w 2016 roku na próbie 200 re-

spondentów techniką ankiety skategoryzowanej wśród 52% studentów Uniwer-

sytetu Wrocławskiego i 48% studentów Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu. Ze względu na złożenia merytoryczne opracowania średnia wieku 

badanych to przedział 18–21 lat.   

Wśród determinant stylu życia  studentów analizie poddano takie czynniki 

prozdrowotne, jak: sposób odżywiania, aktywność fizyczną, jakość snu oraz an-

tyzdrowotne – stosowanie używek oraz stres. 

W badaniach postawiono hipotezę, że w stylu życia studentów dominują 

czynniki antyzdrowotne. Wśród badanych najwięcej (38%) studentów nie jest 

zadowolonych z obecnych nawyków żywieniowych. Analiza wykazała również 

różnice w ocenie ze względu na płeć badanych. Większość studentek zadeklaro-

wało zadowolenie ze swoich nawyków żywieniowych – 39%, natomiast aż 47% 

studentów nie jest zadowolonych ze swoich obecnych nawyków żywieniowych 

(rys. 1). 

Do nieodpowiednich nawyków żywieniowych należy nieregularność posił-

ków. W badanej populacji zarówno mężczyźni, jak i kobiety (36% respondentów) 

nie spożywają posiłków o regularnych porach dnia i nie ma różnic w tym zakresie 



Wanda Patrzałek 68 

pomiędzy studentami dwóch badanych uczelni. Niepokojące jest zjawisko doty-

czące wysokiej liczby studentów spożywających jedzenie typu fast food – 82% 

respondentów spożywa tego typu żywność. 

 

Rysunek 1. Ocena nawyków żywieniowych wśród respondentów 

Źródło: badania pod kierunkiem autorki, 2016. 

Do ważnych czynników zdrowego stylu życia należy aktywność fizyczna. 

Wśród respondentów widoczna jest wyraźna różnica między uczelniami. Wyższą 

aktywnością fizyczną wykazują się studenci Akademii Wychowania Fizycznego 

ćwiczący w 67% kilka razy w tygodniu, a 33% respondentów codziennie. Nato-

miast studenci Uniwersytetu Wrocławskiego uprawiają aktywność fizyczną naj-

częściej kilka razy w tygodniu (54%), zaś codziennie, podobnie jak i raz na ty-

dzień, wskazało 12% badanych (rys. 2). Do najbardziej preferowanych form ak-

tywności fizycznej wśród mężczyzn należą zajęcia na siłowni (38% wskazań), 

zaś wśród kobiet – fitness (19% wskazań), bieganie (18%) i spacer (16%). 

Większość studentów (62%) z obu uczelni była zgodna co do tego, że nie 

ma problemów z zasypianiem. Natomiast 48% studentów objętych badaniem 

przyznało, że często odczuwa senność w ciągu dnia. Wyraźnie częściej studenci 

UWR odczuwają senność w ciągu dnia – 73% niż studenci AWF – 21%. 

Do czynników antyzdrowotnych należą w grupie młodych konsumentów 

używki i stres. Najczęściej respondenci sięgają po alkohol (58%) oraz kawę 

(60%). Studenci sięgają po alkohol i papierosy celem lepszej zabawy, rozluźnie-

nia, przyjemności oraz odstresowania. Badani respondenci odczuwają stres bez 

względu na rodzaj uczelni, natomiast poziom jego odczuwania zależy od płci. 

Sytuacje, które wywołują największy stres, to kolokwia i egzaminy (54%) oraz 

wystąpienia publiczne (22%).  
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Rysunek 2. Aktywność fizyczna respondentów 

Źródło: badania pod kierunkiem autorki, 2016. 

Większość studentek (74%) odczuwa stres najczęściej na poziomie zdecy-

dowanym – 48%. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 53%, przy czym znacznie 

niższy wskaźnik jest zdecydowanego poziomu jego odczuwania – 26% (rys. 3).  

 
Rysunek 3. Poziom stresu wśród respondentów ze względu na płeć 

Źródło: badania pod kierunkiem autorki, 2016. 

Najczęściej występującymi  reakcjami na stres wśród studentów są bóle 
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twarzy. Wśród antystresorów pomagających radzić sobie w sytuacjach streso-

wych większość studentów (55%) wymieniało relaks, pozostała część sięga po 

używki – 35%, zaś 5% osób zażywa leki uspokajające.  

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono wpływ czynników zdrowotnych, takich jak: nawyki 

żywieniowe, regularność spożywania posiłków, aktywność fizyczna, oraz an-

tyzdrowotnych: jedzenie typu fast food, niewyspanie, używki i stres, w grupie 

młodych konsumentów, do których zaliczono studentów pierwszych dwóch lat 

studiów Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Fizycznej. 

Z analizy badań własnych, jak i badań CBOS-u i Eurobarometru wynika, że 

znacznie wyższa jest świadomość znaczenia zdrowego stylu życia dla jednostki 

niż codzienne praktyki i zachowania konsumenckie. W badaniach deklaratyw-

nych prowadzonych przez CBOS wśród Polaków istnieje przekonanie o dużym 

znaczeniu zdrowego odżywiania się i konieczności unikania sytuacji stresowych 

i używek. Natomiast rzeczywiste zachowania, co potwierdzają badania Euroba-

rometru i badania własne, aktywność fizyczna Polaków jest duża niższa niż śred-

nia w krajach Unii Europejskiej. 

Do niekorzystnych nawyków wśród młodych konsumentów należą jedzenie 

typu fast food, nieregularność posiłków, ale także senność w czasie dnia. Na ob-

niżanie jakości stylu życia ludzi młodych wywiera stres związany z kształceniem 

się, ale także sięganie po używki i ograniczanie aktywności fizycznej wynikające 

z przemian technologicznych i siedzącego trybu życia.  

Wzrost znaczenia czynników prozdrowotnych podnoszących jakość życia  

i wydłużających czas jego trwania będzie kształtować się pod wpływem nowych 

trendów w konsumpcji, do których należą zwłaszcza dekonsumpcja i ekologiza-

cja konsumpcji (Patrzałek, 2016, s. 160). Ważne znaczenie w kreowaniu proz-

drowotnych wzorców zachowań wśród młodych konsumentów będzie mieć edu-

kacja nastawiona na wdrażanie właściwych norm żywieniowych uwzględniają-

cych rodzaj aktywności w tych grupach społecznych rozpoczynająca się już od 

socjalizacji pierwotnej. Podstawę tych działań stanowi racjonalizacja konsumpcji 

(Bywalec, 2017, s. 278) obejmująca wszystkie aspekty funkcjonowania młodych 

konsumentów wdrażająca już od najmłodszych lat odpowiednie nawyki i aspira-

cje w dziedzinie konsumpcji.   
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Zachowania kobiet w zakresie zastosowania miodu  
i produktów pszczelich w kosmetyce 
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bywcze, kosmetyki naturalne 

Streszczenie. W artykule przedstawiono determinanty nabywcze wśród kobiet, doty-

czące kosmetyków naturalnych z dodatkiem miodu i produktów pszczelich. Dokonano 

również oceny stopnia wiedzy oraz świadomości konsumentek na temat właściwości 

miodu i produktów pszczelich w kosmetykach, świadczących o ich zachowaniach rynko-

wych. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje zróżnicowana świadomość kobiet 

w zakresie stosowania miodu oraz produktów pszczelich w kosmetykach w zależności od 

wieku. Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, że kobiety charakteryzują się pozornie 

świadomym podejściem do wyboru kosmetyków z dodatkiem miodu oraz produktów po-

chodzenia pszczelego. Z jednej strony mają wiedzę i są świadome oddziaływania miodu 

oraz produktów pochodzenia pszczelego na organizm; z drugiej zaś konsumentki nie są 

do końca świadome, czy stosowane przez nie kosmetyki zawierają w swoim składzie 

miód oraz produkty pochodzenia pszczelego.  

Wprowadzenie 

Kosmetyk stanowi każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu  

z ciałem człowieka. Wyłącznym lub głównym celem stosowania kosmetyków 

jest utrzymywanie ciała w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie lub 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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upiększanie (Ustawa…). Kosmetyki, oprócz podstawowego przeznaczenia, mają 

także dodatkowe funkcje, np. działają przeciw starzeniu się skóry czy promienio-

waniu UV, są antybakteryjne, antycellulitowe (Rybowska, 2015). 

Gama produktów kosmetycznych, które są dostępne na polskim rynku, jest 

bardzo duża. Spotykane są produkty powstające na bazie nowych technologii, 

naturalne, ekologiczne oraz tzw. z przeznaczeniem medycznym (Rybowska, 

2015). Wartość polskiego rynku produktów kosmetycznych w 2015 roku wyno-

siła 21,2 mld zł, zaś w roku 2016 – 22,1 mld zł (Handel detaliczny…, 2016).  

Obecnie coraz częściej wybieranymi kosmetykami są produkty pochodzenia 

naturalnego. Związane jest to z trendem na ekologię oraz zdrowy tryb życia. Do-

tychczasowy udział kosmetyków naturalnych w krajowym rynku kosmetyków 

jest niewielki – na poziomie około 110 mln zł. Można domniemywać, że nowy 

trend wpłynie na zwiększenie asortymentu produktów pochodzenia naturalnego 

ze względu na zwiększający się popyt na dane produkty (Rozwój rynku…, 2017).  

W związku z dużym asortymentem kosmetyków z dodatkiem miodu oraz 

produktów pszczelich celem badań w artykule było określenie poziomu wiedzy 

oraz świadomości konsumentek w zakresie stosowania miodu oraz produktów 

pszczelich w kosmetyce. Dodatkowo przeprowadzono analizę zachowań konsu-

mentów na rynku produktów kosmetycznych z dodatkiem miodu oraz produktów 

pszczelich. Powyższe zagadnienia nie były do tej pory omawiane w literaturze 

przedmiotu.   

Miód i produkty pszczele 

Miód i produkty pszczele (wosk, kit pszczeli, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele 

oraz jad pszczeli) są znane od wieków nie tylko jako produkty spożywcze, ale 

także jako produkty lecznicze i kosmetyczne. Ze względu na swój skład che-

miczny bardzo dobrze wpływają na skórę, włosy, zęby, a także na organy we-

wnętrzne, np. wątrobę (Marzec, 2005; Wilczyńska, 2012).  

Największą renomą w kosmetyce cieszą się miody, które pochodzą z połu-

dniowej Francji, a są to: miód burboński (o zapachu rozmarynu) oraz miód pro-

wansalski (o zapachu lawendy). Celem zastosowania miodu w kosmetyce jest 

poprawienie ukrwienia skóry, łagodzenie podrażnienia, nawilżenie skóry, przy-

śpieszenie procesu regeneracyjnego i metabolizmu naskórka, działanie rozświe-

tlająco-wygładzające na skórę twarzy i rąk, przeciwdziałanie wypryskom skór-

nym, łagodzenie zaczerwienieniu i spierzchnięciu, np. rąk. Miód znajduje zasto-

sowanie w kremach szczególnie do cery suchej, w kremach regeneracyjnych oraz 

maseczkach (Stangaciu, Hartenstein, 2007; Wilczyńska, 2012; Stawiarz, Dy-

duch, 2014). 

Propolis (kit pszczeli) stosowany jest głównie w lecznictwie. Stosuje się go 

przede wszystkim w leczeniu stanów ropnych i zapalnych skóry, przy leczeniu 

różnych wykwitów skórnych oraz trądziku, opryszczki, egzem, odleżyn, grzybic, 
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owrzodzeń oraz oparzeń. Z dodatkiem propolisu produkuje się kremy, które 

utrzymują gładką cerę oraz produkty przeciwzakaźne (Kędzia, 2008; Kubina, 

Kubała-Dzik, Wojtyczka, Szaflarska-Stojko, Tylka, 2009; Chrząstek, Dondela, 

2014; Stawiarz, Dyduch, 2014). 

Mleczko pszczele jest bardzo cennym produktem, stosuje się go nie tylko  

w kosmetologii, ale również w dermatologii. Produkty z mleczkiem pszczelim 

wykorzystywane są przy leczeniu trudno gojących się ran, liszai, oparzeń, odle-

żyn i egzem oraz przy łysieniu łojotokowym i plackowatym. Główne właściwości 

mleczka pszczelego to: normalizowanie wydzielin gruczołów łojowych, nawil-

żanie, pobudzenie metabolizmu komórkowego oraz uelastycznienie skóry. Jest 

częstym dodatkiem do kremów oraz toników odżywczych i pielęgnacyjnych  

z przeznaczeniem dla skóry suchej i normalnej (Stangaciu, Hartenstein, 2007; 

Chrząstek, Dondela, 2014; Stawiarz, Dyduch, 2014). 

Wosk pszczeli zastosowanie znalazł głównie w kremach pielęgnacyjnych, 

mleczkach, olejkach do masażu oraz kredkach (głównie do ust), plastrach do de-

pilacji skóry (Stangaciu, Hartenstein, 2007; Stawiarz, Dyduch, 2014). 

Pyłki kwiatowe używane w lecznictwie i kosmetyce występują pod nazwą 

pierzga. Pierzgą nazywany jest przerobiony przez pszczoły produkt, zawierający 

w swoim składzie pyłek kwiatowy oraz miód, powstały przez złożony proces fer-

mentacji. Produkt ten bogaty jest w białka, węglowodany, tłuszcze, dużą liczbę 

witamin, makro- i mikroelementy, różnorodne enzymy, aminokwasy oraz skład-

niki biologicznie czynne. Do produktów kosmetycznych z zawartością pierzgi 

stosuje się ekstrakty etanolowe lub glikolowe. Z takim składem produkuje się 

kremy, toniki, pasty do zębów i szampony. Produkty te wykazują korzystne dzia-

łanie na skórę i włosy, dostarczają one łatwo przyswajalnych składników odżyw-

czych, biopierwiastków i witamin. Toniki i kremy nadają skórze zdrowy i młody 

wygląd. Szampony skutecznie zwalczają łupież oraz problem z wypadającymi 

włosami (Stangaciu, Hartenstein, 2007; Chrząstek, Dondela, 2014; Stawiarz, Dy-

duch, 2014, Kędzia, Hołderna-Kędzia, 2015).    

Mimo wielu zalet kosmetyków z produktami pszczelimi mają one również 

wiele wad. Są to m.in.: charakterystyczny zapach, który często nie jest akcepto-

wany przez konsumentów, duże prawdopodobieństwo wystąpienia alergii oraz 

stosunkowo krótki termin przydatności w przypadku kosmetyków pochodzenia 

naturalnego (Marzec, 2005). 

Miód i produkty pszczele wchodzą w skład wielu produktów kosmetycz-

nych, a coraz więcej znanych marek wprowadza na stałe linie kosmetyczne z do-

datkiem produktów pszczelich. Nie tylko duże koncerny inwestują w te składniki, 

ale również małe przedsiębiorstwa zajmujące się jedynie produktami pszczelimi. 

Są to małe firmy pracujące na lokalnym rynku z ewentualną sprzedażą przez in-

ternet. W porównaniu do dużych koncernów małe firmy starają się produkować 

jedynie z produktów naturalnych. Coraz częściej sami pszczelarze zajmują się 
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produkcją i sprzedażą kosmetyków naturalnych. Na rynku polskim odnotowano 

22 marki, które wykorzystują produkty pszczele w swoich kosmetykach (według 

badań własnych). Produkty te są również wykorzystywane w zabiegach SPA, ta-

kich jak: woskowanie uszu, regeneracyjno-odżywcze maseczki na włosy, pee-

lingi do ciała z dodatkiem miodu, zabiegi przeciwzmarszczkowe z wykorzysta-

niem jadu pszczelego (Stangaciu, Hartenstein, 2007; Chrząstek, Dondela, 2014).   

Metodyka badań  

Do zbadania świadomości konsumentek w zakresie używania miodu oraz pro-

duktów pszczelich w kosmetyce zastosowano ankietę bezpośrednią. Badania an-

kietowe zostały przeprowadzone w kwietniu 2016 roku. Formą badań był sondaż 

diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego, składającego się 

z 12 pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. W badaniu uczestniczyło 

120 wybranych przypadkowo kobiet, zamieszkujących województwo warmiń-

sko-mazurskie i reprezentujących pięć przedziałów wiekowych. Najliczniejszą 

grupę (39%) stanowiły kobiety w przedziale wiekowym od 18. do 26. roku życia. 

Kolejne grupy stanowiły kobiety w wieku 27–35 lat (16%), 36–49 lat (17%) oraz 

50–65 lat (17%). Najmniejszą grupę reprezentowały panie powyżej 65. roku ży-

cia (11%). Charakterystykę respondentek przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Charakterystyka respondentek (w%) 

Wiek w latach Wykształcenie 
Średnie zarobki miesięczne 

(brutto)/osobę 

18–

26 

27–

35 

36–

49 

50–

65 
>65 

podsta-

wowe 
średnie wyższe 

po-

niżej 

600 

zł 

601–

1000 

zł 

1001

–

1400 

zł 

1401

–

1800 

zł 

1801

–

2200 

zł 

powy-

żej 

2200 

zł 

39 16 17 17 11 18 26 56 2 9 17 23 21 28 

Źródło: badania własne. 

Wyniki badań  

Badanie miało m.in. na celu poznanie czynników determinujących decyzje kon-

sumentów dotyczące zakupu kosmetyków (tab. 2). Ankietowane osoby popro-

szono o wskazanie czynników, które wpływają na podejmowane przez nie decy-

zje dotyczące zakupu kosmetyków. Miało to również na celu weryfikację, czy 

konsumentki kupują kosmetyki świadomie. Uzyskane wyniki pozwalają stwier-

dzić, że większość kobiet kupując kosmetyki, kieruje się ich ceną (23%) oraz 

specjalnymi właściwościami odżywczymi (23%). Następnie biorą pod uwagę 

markę (10%, z czego 27% to kobiety do 36. roku życia), zapach (9%), radę far-

maceuty (9%), skład chemiczny (8%) oraz wydajność kosmetyku (7%). Najmniej 
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istotnymi cechami przy wyborze produktu kosmetycznego są: konsystencja (3%), 

reklama (3%), stopień ekologiczności produktu (2%) oraz inne (2%) (najczęściej 

wskazywane: dermokosmetyki, dla skóry alergicznej, kosmetyczka, opinie in-

nych osób w internecie, działanie na skórę oraz atrakcyjność opakowania). 

Tabela 2 

Wskazania determinant zakupu kosmetyków przez konsumentów (w %) 

Cechy kosmetyku brane pod 

uwagę przy jego zakupie 

Ogół od-

powiedzi 

Wiek  

18–26 27–35 36–49 50–65 >65 

Cena 23 24 37 19 17 21 

Wydajność 7 11 6 5 7 8 

Zapach 9 7 16 10 8 10 

Specjalne właściwości(odżyw-

cze/regenerujące/prozdrowotne) 
23 21 16 25 36 13 

Konsystencja 3 5 3 3 0 0 

Marka 10 11 16 8 5 5 

Atrakcyjność opakowania 1 1 0 3 0 0 

Reklama 3 2 0 6 2 10 

Rada farmaceuty 9 6 3 8 10 23 

Skład chemiczny 8 9 3 8 10 10 

Stopień ekologiczności  2 1 0 5 2 0 

Inne 2 2 0 0 3 0 

Źródło: badania własne. 

W przypadku grup wiekowych można zauważyć, że respondentki do 35. 

roku życia najczęściej zwracają uwagę na cenę – 37% (24% ankietowanych  

w wieku 18–26 lat oraz 37% kobiet w wieku 27–35 lat). Kobiety w grupach wie-

kowych 36–49 lat (25%) oraz 50–65 lat (36%) biorą głównie pod uwagę spe-

cjalne właściwości kosmetyków. Osoby w wieku powyżej 65. roku życia najczę-

ściej kierują się radą farmaceuty – 23%. Można zauważyć, że wszystkie grupy 

wiekowe kobiet biorących udział w badaniu wskazują atrakcyjność opakowania 

oraz stopień ekologiczności jako najmniej ważne cechy brane pod uwagę przy 

zakupie kosmetyków.  

Kolejna grupa pytań zawartych w kwestionariuszu ankietowym dotyczyła 

zachowań konsumentek na rynku kosmetyków (tab. 3). W pierwszym pytaniu 

poproszono ankietowanych o wskazanie, czy stosują kosmetyki z miodem oraz 

produktami pszczelimi. Z przeprowadzonych badań wynika, że konsumentki czę-

sto stosują kosmetyki z dodatkiem miodu oraz produktów pszczelich. Do świa-

domego ich stosowania przyznało się 22% kobiet, z czego 42% stanowiły kobiety 

w wieku 27–35 lat. Natomiast odpowiedź „raczej tak” wskazało 34% ankietowa-

nych, z czego 69% odpowiedzi stanowiły osoby starsze (powyżej 65. roku życia), 

które mogą charakteryzować się mniejszym stopniem dociekliwości. Do braku 

wiedzy na temat składu stosowanych kosmetyków przyznało się 17% kobiet.  
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Tabela 3 

Zachowania konsumentek na rynku kosmetyków z dodatkiem miodu i produktów 

pszczelich (w %) 

Kryterium 
Ogół odpo-

wiedzi 

Wiek  
18–26 27–35 36–49 50–65 >65 

Zastosowanie ko-

smetyków zawiera-

jących w swoim 

składzie miód  

i produkty pszczele 

tak 22 21 42 14 25 0 

raczej tak 34 21 26 48 35 69 

raczej nie 27 38 0 29 25 31 

nie 0 0 0 0 0 0 

nie wiem 17 20 32 9 15 0 

Rodzaje kosmety-

ków używane 

przez respondentki  

zawierające miód  

i produkty pszczele 

dla niemowląt 2 0 0 8 0 0 

mydło 19 13 26 16 17 47 

płyn do kąpieli/ 

żel pod prysznic 
19 24 26 16 17 10 

krem lub inny ko-

smetyk do pielęgnacji 

twarzy 

11 10 0 11 19 13 

balsam/ 

masło do pielęgnacji 

ciała 

16 17 14 24 8 10 

szampon do włosów 11 13 9 8 8 5 

odżywka do włosów 5 5 0 8 8 5 

pasta do zębów 0 1 0 0 0 0 

krem do rąk 14 12 14 14 20 10 

wosk do depilacji 2 3 11 0 3 0 

inne 1 2 0 0 0 0 

Miejsce zakupu 

kosmetyków z do-

datkiem miodu 

oraz produktów 

pszczelich 

apteka 42 38 21 43 65 46 

hipermarket/ 

supermarket/dyskont 
7 2 10 5 10 23 

sklepik osiedlowy 0 0 0 0 0 0 

sieciowe drogerie/ 

sklepy osiedlowe 
37 58 32 24 15 31 

sklep internetowy 9 2 37 9 5 0 

konsultanci 2 0 0 5 5 0 

inne 3 0 0 14 0 0 

Źródło: badania własne. 

Badanie miało również na celu zidentyfikowanie rodzaju kosmetyków z do-

datkiem miodu i produktów pszczelich, które są najczęściej kupowane przez re-

spondentów. Analizując udzielone odpowiedzi, stwierdzono, że dokonując wy-

boru kosmetyku z dodatkiem miodu i produktów pszczelich, ankietowani najczę-

ściej sięgają po żele pod prysznic – takiej odpowiedzi udzieliło 19% responden-

tów (w tym: 26% to osoby w wieku 27–35 lat) i mydła (47% to osoby w wieku 

powyżej 65. roku życia). Na drugim miejscu pod względem częstotliwości wy-

boru znalazły się balsamy do ciała (16% wskazań, w tym  24% osób w wieku 36–
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49 lat). W dalszej kolejności ankietowani wskazywali kremy do rąk (14%), szam-

pony do włosów oraz kremy i inne kosmetyki do pielęgnacji twarzy (11%) oraz 

kosmetyki do makijażu (11%). Respondentki w ogóle nie wybierają pasty do zę-

bów z dodatkiem miodu bądź produktów pszczelich. 

Ankietowanych zapytano także o miejsce zakupów kosmetyków. Z udzie-

lonych odpowiedzi wynika, że ankietowani najczęściej kupują kosmetyki w ap-

tece (42%). Największe zainteresowanie kupnem tego rodzaju kosmetyków  

w aptece wykazała starsza grupa wiekowa, tzn. od 50 do 65 lat (65%), a najmniej-

sze kobiety w wieku od 27 do 35 lat (21%). Drugim najczęściej wskazywanym 

miejscem zakupu kosmetyków z dodatkiem miodu i produktów pszczelich jest 

drogeria (37%), w której najczęściej kupują osoby młode, w wieku od 18. do 25. 

roku życia. Najmniejsza grupa osób biorących udział w badaniu zadeklarowała 

zakupy kosmetyków przez internet (9%), w hipermarkecie (7%) oraz przez kon-

sultantki (2%). Sklepiki osiedlowe (0%) w ogóle nie były brane pod uwagę przez 

badane kobiety jako punkt dystrybucji kosmetyków z dodatkiem miodu oraz pro-

duktów pszczelich. 

Następnie określono, które produkty pszczele zawarte w kosmetykach są 

najczęściej wybierane przez respondentki. Dane przedstawiono w tabeli 4. Z ba-

dań wynika, że najczęściej wybieranym dodatkiem do kosmetyków jest miód 

(45%). Miód jest najczęściej wybieranym produktem wśród kobiet w wieku 18–

26 lat (55%) oraz powyżej 65. roku życia (54%). W dalszej kolejności wybierają 

propolis (21%), mleczko pszczele (18%) oraz pyłek kwiatowy (4%). Respon-

dentki w ogóle nie wybierają jadu pszczelego jako jednego ze składników stoso-

wanych kosmetyków. 

Tabela 4 

Składniki pochodzenia pszczelego zawarte w składzie kosmetyku wybierane  

przez respondentki (w %) 

Składniki pochodzenia 

pszczelego zawarte w skła-

dzie kosmetyku wybierane 

przez respondentki 

Ogół od-

powiedzi 

Wiek  

18–26 27–35 36–49 50–65 >65 

Miód 45 55 20 38 45 54 

Propolis 21 11 16 37 30 23 

Wosk 12 13 32 10 5 0 

Jad pszczeli 0 0 0 0 0 0 

Mleczko pszczele 18 21 32 5 10 15 

Pyłek 4 0 0 10 10 8 

Źródło: badania własne. 

Kolejna grupa pytań miała na celu ocenę wiedzy ankietowanych dotyczącej 

miodu i produktów pszczelich stosowanych w kosmetykach. Zapytano również 
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o właściwości oraz działanie wynikające z ich zastosowania w produktach ko-

smetycznych (tab. 5).  

Tabela 5 

Wiedza ankietowanych dotycząca miodu i produktów pszczelich oraz właściwości  

wynikających z ich zastosowania w kosmetykach (w %) 

Kryterium 

Ogół 

odpo-

wiedzi 

Wiek  

18–26 27–35 36–49 50–65 >65 

Właściwo-

ści miodu 

i produktów 

pszczelich 

przyspiesza gojenie 

się ran 
29 28 37 19 18 61 

zmniejsza ryzyko po-

wstania bliznowców 
10 3 16 17 12 12 

ma działanie antybak-

teryjne i regenerujące 
31 37 26 28 37 12 

zawiera duże ilości 

mikroelementów 
30 32 21 36 33 15 

Rodzaje od-

działywania 

preparatów 

z dodatkiem 

miodu i pro-

duktów 

pszczelich 

gładsza skóra 25 23 37 24 27 18 

bardziej nawilżona 

skóra 
23 19 16 27 30 33 

szybsza regeneracja 

np. zmian trądziko-

wych 

4 6 5 5 2 0 

mocniejsze włosy 5 6 0 5 3 5 

nierozdwajające się 

końcówki włosów 
3 3 0 3 3 5 

połysk włosów 5 7 5 6 3 0 

szybsza regeneracja 

włosów 
2 3 0 3 3 0 

dłużej utrzymujący 

się świeży oddech 
1 2 0 0 0 0 

dłużej nawilżone dło-

nie 
18 19 26 21 10 13 

zmniejszenie zmarsz-

czek 
3 1 0 0 5 18 

ogólna poprawa stanu 

skóry 
10 10 11 6 14 8 

inne 1 1 0 0 0 0 

Źródło: badania własne. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że najczęściej wskazywanymi przez 

respondentki właściwościami miodu są: działanie antybakteryjne i regenerujące 

(31%), zawartość dużych ilości mikroelementów (30%) oraz przyspieszenie go-

jenia się ran (29%, w tym 61% kobiet powyżej 65. roku życia). Najmniej znaną 
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właściwością miodu jest zmniejszenie powstania ryzyka bliznowców (10%), jed-

nak jest to jedna z najbardziej znanych właściwości wśród kobiet w wieku 27–35 

lat – 16%. 

Kolejne pytanie dotyczyło efektów oddziaływań na ciało preparatów z do-

datkiem miodu oraz produktów pszczelich. Z udzielonych odpowiedzi wynika, 

że najczęstszym zauważanym przez respondentki działaniem kosmetyków z do-

datkiem miodu oraz produktów pszczelich jest gładsza (25%), bardziej (23%) 

oraz dłużej nawilżona (18%) skóra. Natomiast najmniejsze efekty były zauwa-

żalne w przypadku szybszej regeneracji włosów (2%) oraz dłużej utrzymującego 

się świeżego oddechu (1%). 

Respondentki zapytane o wykorzystywane źródła informacji o kosmetykach 

(tab. 6), w pierwszej kolejności wskazały internet (33%) – grupę tę stanowiły w 

głównej mierze osoby młode do 26. roku życia (47%). W dalszej kolejności jako 

źródła informacji uczestniczki badania wskazywały prasę (20%), opakowanie ko-

smetyku (20%) oraz ulotki (13%). 

Tabela 6 

Źródła informacji o kosmetykach wykorzystywane przez respondentów (w %) 

Kryterium 
Ogół odpo-

wiedzi 

Wiek  

18–26 27–35 36–49 50–65 >65 

Gazety i czasopisma 20 19 16 17 18 38 

Telewizja 9 4 8 10 12 19 

Ulotki 13 5 8 14 23 27 

Internet 33 47 42 21 30 0 

Opakowanie kosmetyku 20 22 26 26 10 16 

Inne 5 3 0 12 7 0 

Źródło: badania własne. 

Najmniejsza grupa respondentek (9%) zadeklarowała, że korzysta z progra-

mów w telewizji oraz innych źródeł informacji o kosmetykach.  

Podsumowanie 

Powyższe badania wykazały, że istnieje zróżnicowana świadomość kobiet w za-

kresie stosowania miodu oraz produktów pszczelich w kosmetykach, w zależno-

ści od wieku. Zagadnienia te nie były do tej pory omawiane w literaturze przed-

miotu. Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, że kobiety charakteryzują się 

pozornie świadomym podejściem do wyboru kosmetyków z dodatkiem miodu 

oraz produktów pochodzenia pszczelego. Konsumentki mają wiedzę oraz są 

świadome oddziaływania miodu i produktów pochodzenia pszczelego na orga-

nizm, choć równocześnie nie są do końca świadome, czy stosowane przez nie 
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kosmetyki zawierają w swoim składzie miód oraz produkty pochodzenia pszcze-

lego. Może wynikać to z braku wiedzy bądź braku chęci zapoznania się przez 

konsumentki ze składem kosmetyku, co potwierdzają badania przeprowadzone 

przez Rybowską (Rybowska, 2015). W wyniku przeprowadzonych badań wycią-

gnięto następujące wnioski: 

1. Przy wyborze kosmetyków z miodem i produktami pszczelimi respondentki 

kierują się przede wszystkim ich ceną (kobiety od 18. do 35. roku życia) oraz 

specjalnymi właściwościami (kobiety od 36. do 65. roku życia).  

2. W przypadku kobiet po 65. roku życia istotną rolę w zakupie kosmetyków  

z dodatkiem miodu oraz produktów pszczelich odgrywa informacja przeka-

zana przez sprzedawcę/doradcę/farmaceutę. Osoby te charakteryzują się bra-

kiem dociekliwości oraz poszukiwania informacji o kosmetykach, jednak 

wykazują dość dużą dozę zaufania do specjalistów. 

3. Marka ma większy wpływ na zakup powyższych kosmetyków w przypadku 

młodszych kobiet, jednak nie jest najistotniejsza. 

4. Kobiety nie zwracają uwagi na opakowanie oraz ekologiczny charakter ko-

smetyków, jednak biorą pod uwagę zakup kosmetyków zawierających 

sprawdzone przez nie składniki. 

5. Kobiety najczęściej kupują kosmetyki z dodatkiem miodu oraz produktów 

pochodzenia pszczelego w punktach sprzedaży, do których mają zaufanie od-

nośnie do składu oraz jakości kosmetyków, np. w aptekach. 

6. Respondentki deklarują, że najczęściej wybierają kosmetyki z dodatkiem 

miodu. Inne produkty pszczele (propolis, pyłek pszczeli, wosk, mleczko 

pszczele, jad pszczeli) są wybierane rzadziej. Może to wynikać z braku wie-

dzy dotyczącej właściwości produktów pochodzenia pszczelego. W związku 

z powyższym zaleca się wprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej 

produktów pszczelich.   

7. Ankietowane osoby wskazują na wyraźną poprawę wyglądu ciała po stoso-

waniu kosmetyków z dodatkiem miodu oraz produktów pszczelich.  

8. Badane kobiety wiedziały, jakie pozytywne działanie na organizm człowieka 

ma miód oraz produkty pszczele.  
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Czynniki kształtujące zachowania nabywcze  
konsumentów pieczywa chrupkiego w opinii studentów 
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Słowa kluczowe: konsument, pieczywo chrupkie, determinanty zachowań 

Streszczenie. Popularność żywności funkcjonalnej, w tym bezglutenowej w Polsce oraz 

zmiany zachowań młodych konsumentów na rynku pieczywa tradycyjnego mają wpływ 

na rosnące zainteresowanie pieczywem chrupkim, produktem stanowiącym niskokalo-

ryczny zamiennik tradycyjnego produktu. W związku z tym celem badań przedstawio-

nych w artykule było określenie determinant oraz ich ważności, decydujących o zakupie 

pieczywa chrupkiego w grupie młodych konsumentów spożywających ten rodzaj pie-

czywa ‒ studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Narzędziem badawczym był autorski 

kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć w opracowywaniu 

strategii marketingowej dla podmiotów produkujących oraz dystrybuujących pieczywo 

chrupkie. 

Wprowadzenie 

W ciągu ostatnich lat w Polsce nastąpiły dostrzegalne zmiany nie tylko w ilo-

ściowym spożyciu pieczywa, ale także w strukturze jego spożycia. Już od 1994 

roku obserwowany jest w Polsce sukcesywny spadek spożycia pieczywa.  

Z badań przeprowadzonych przez Laskowskiego i Świstaka wynika, że w latach 

2001‒2012 odnotowano spadek spożycia pieczywa pszennego z 1,15 do 1,02 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
mailto:m.ruszkowska@wpit.am.gdynia.pl


Millena Ruszkowska, Joanna Bartkowicz 86 

kg/osobę/miesiąc, pieczywa mieszanego i pozostałych rodzajów z 5,54 do 3,54 

kg/osobę/miesiąc. Chleb kupowany był o 6% rzadziej (średnio raz na trzy dni)  

i w mniejszych przeciętnie o 6% ilościach. W przypadku innych wyrobów pie-

karniczych jak: drożdżówki, bułki, ciastka piekarnicze, ciasta wzrósł aż o 50% 

(Laskowski, Świstak, 2014, s. 24).  

Zmiany zachowań i zwyczajów żywieniowych konsumentów w zakresie 

konsumpcji żywności w latach 1999‒2014 szczegółowo ukazuje również raport 

BGŻ z 2015 roku, w którym stwierdzono około 42% spadek spożycia pieczywa 

z 6,8 na 3,94 kg na osobę. Prawdopodobnie przyczyną zaistniałej sytuacji mo-

gło być m.in. mniejsze zapotrzebowanie na energię z uwagi na mniej energo-

chłonny tryb życia lub dostarczanie niezbędnych dla organizmu składników 

żywnościowych dzięki spożyciu produktów o wyższej jakości odżywczej (BGŻ 

BNP Paribas, 2015, s. 20‒21). 

Popularność żywności funkcjonalnej, w tym bezglutenowej w Polsce oraz 

zmiany zachowań młodych konsumentów na rynku pieczywa tradycyjnego 

mają wpływ na rosnące zainteresowanie pieczywem chrupkim, produktem, 

który stanowi zamiennik tradycyjnego produktu np. alternatywę pieczywa bez-

glutenowego. Pieczywo chrupkie przez mniejszą zawartość wody w porówna-

niu do tradycyjnego pieczywa, zastosowanie różnego rodzaju mąk i ziaren zbóż 

wykorzystywanych do produkcji zawiera więcej witamin z grupy B niż pieczy-

wo tradycyjne. Może być wykorzystane w diecie jako źródło błonnika oraz jako 

produkt bezglutenowy (Marzec, Lewicki, 2007, s. 17). Mimo wielu atutów pie-

czywa chrupkiego nie jest ono niegroźną przekąską, wypełniającą żołądek  

i dającą uczucie sytości. Okazuje się, że w przeliczeniu na 100 g jest ono bar-

dziej kaloryczne od zwykłego tradycyjnego pieczywa (Jarosz, 2014, s. 16‒19). 

Ocena zachowań konsumentów na rynku żywności, w tym spożycia pie-

czywa chrupkiego jest uwarunkowana różnorodnymi czynnikami m.in. społecz-

no-ekonomicznymi, demograficznymi i psychograficznymi, stanowiąc wzajem-

nie oddziałujący na siebie system. W szczególności przy dostępie produktów 

żywnościowych w szerokim asortymencie produktów, np. w przypadku pie-

czywa chrupkiego, powoduje, że producenci konkurują między sobą o rynek 

konsumenta. Stąd też wynikła potrzeba badania przedstawionego w artykule, 

którego głównym celem było określenie determinant zachowań konsumenckich 

oraz ich istotności decydujących o zakupie pieczywa chrupkiego. Badanie prze-

prowadzono w grupie młodych konsumentów spożywających ten rodzaj pie-

czywa ‒ studentów Akademii Morskiej w Gdyni. 

Metodyka badania 

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 136 studentów Akademii Morskiej 

w Gdyni. Dobór próby był celowy, warunkiem uczestnictwa było posiadanie 

statusu studenta (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). W bada-
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niu uczestniczyło 89,7% kobiet (n = 122) i 10,3% (n = 14) mężczyzn. Najlicz-

niejszą grupą (92,6%) były osoby w przedziale wiekowym 21‒30 lat. Pozostałe 

grupy wiekowe stanowiły 7,4%, w tym grupa 31‒40 lat 3,7% (n = 5), 41‒50 lat 

1,5% (n = 3) i 51‒60 lat 1,5% (n = 2). Respondenci charakteryzowali się zróż-

nicowanym miejscem zamieszkania i tak odpowiednio: wieś 21,3% (n = 29), 

miasto do 50 tys. mieszkańców 19,1% (n = 26), miasto 50‒200 tys. 19,8% 

(n = 27), miasto 200‒500 tys. 27,2% (n = 37) i miasto powyżej 500 tys. 12,5% 

(n = 17). Swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą określiło 11,7% (n = 16), 

jako dobrą ponad połowa badanych (58,8%, n = 80) i ani dobrą, ani złą 29,4% 

(n = 40). Żaden z respondentów nie ocenił swojej sytuacji materialnej jako złej 

czy bardzo złej. 

W kwestionariuszu zastosowano skalę pozycyjną oraz skalę Likerta. Do 

stwierdzenia istotności różnic między zmiennymi zastosowano test niezależno-

ści Chi2 przy poziomie istotności p ≤ 0,05. W ramach analizy materiału empi-

rycznego wykorzystano również metodę analizy czynnikowej i analizę skupień, 

wykorzystując aglomerację metodą Warda w postaci poziomego, hierarchiczne-

go wykresu drzewa. Do wykonania analiz wykorzystano program Statistica 

10Pl. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zawierający 

pytania dotyczące: 

 rodzaju najczęściej spożywanego pieczywa, przy czym w asortymencie 

uwzględniono pieczywo jasne pszenne, ciemne pszenne, żytnie ciemne, 

żytnie jasne, mieszane, 

 najczęściej wybieranych marek pieczywa chrupkiego,  

 częstości spożycia, którą określono, jako (1) kilka razy dziennie, (2) raz 

dziennie, (3) kilka razy w tygodniu, (4) raz w tygodniu, (5) kilka razy  

w miesiącu, (6) rzadziej niż raz w miesiącu, 

 lojalności wobec marki, 

 miejsc zakupu pieczywa, takich jak: supermarket, market, mały sklep 

oraz przez internet,  

 czynników branych pod uwagę przez respondentów przy zakupie pie-

czywa, takich jak: reklama, zapach, marka, cena, wartość odżywcza, 

wartość energetyczna, jakość, smak, wygoda, skład, moda, opakowanie, 

opinia innych, bliskość sklepu, dostępność w sklepie,  

 oczekiwań ekonomicznych i zdrowotnych wobec pieczywa chrupkiego 

po jego spożyciu, 

 skalę ograniczania spożycia (Restricted Eating Scale), (Van Strien, 

Frijters, van Staveran, Defares, Beurenberg, 1986, s. 747‒755), 

 traktowania pieczywa jako posiłku lub przekąski, spożywanego z róż-

nymi dodatkami,  
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 czytania informacji zawartych na opakowaniu, z możliwością udziele-

nia następujących odpowiedzi: tak, zawsze; tak, często; czasami i nigdy 

oraz znajomości składu produktu. 

Analiza wyników przeprowadzonych badań  

W asortymencie spożywanego pieczywa, oprócz pieczywa chrupkiego, respon-

denci poinformowali o znacznym spożyciu pieczywa pszennego ciemnego, 

(45,6%) i następnie kolejno po sobie, pieczywa pszennego jasnego (35,3%), 

żytniego ciemnego (27,2%), żytniego jasnego (13,2%) i mieszanego (11,7%). 

W przeprowadzonym badaniu nie było ani jednej osoby deklarującej wyłącznie 

spożywanie pieczywa chrupkiego. Czynnik różnicujący, jakim było miejsce 

zamieszkania, nie wpływało istotnie statystycznie na spożycie asortymentu 

pieczywa wymienionego w kwestionariuszu ankiety. 

Badanie Jeżewskiej-Zychowicz i Królaka (2015, s. 185‒196) wykazało, że 

pieczywo jasne pszenne dominowało w asortymencie spożywanego pieczywa  

w grupie badanych respondentów, zaś spożywanie pieczywa chrupkiego dekla-

rowało tylko 5% respondentów. Na podstawie danych literaturowych zaobser-

wowano, że w innych krajach europejskich również dominuje spożycie pieczy-

wa jasnego (Arvola i in., 2007, s. 197‒206; O’Connor, 2012, s. 1‒20; Lambert  

i in., 2009, s. 204‒219).  

Wśród 136 osób, spożywających pieczywo chrupkie najczęściej wybiera-

nymi markami były: Wasa (80,0%), Sonko (69,0%), Sante (66,0%), Kupiec 

(35,0%), Młyny Polskie oraz Chaber (13,0%). W pytaniu można było zazna-

czyć więcej niż jedną odpowiedź spośród 13 marek dostępnych na rynku.  

Oceniając deklaracje respondentów względem częstości spożycia, stwier-

dzono, że nie była ona zbyt wysoka. Wśród badanych osób częstość „kilka razy 

w ciągu dnia” wskazało tylko 0,7%, „raz dziennie” ‒ 3,7%, „kilka razy w tygo-

dniu” ‒ 15,4% badanych. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było „rzadziej 

niż raz w miesiącu” (47,1%) zaś „kilka razy w miesiącu” ‒ 24,3% badanych. 

Pieczywo chrupkie spożywane było okazjonalnie, a bazę posiłku stanowiło 

pieczywo tradycyjne. 

Z analizy otrzymanych danych wynika, że tylko 14,0% badanych deklaro-

wało swoją lojalność wobec marki, co znalazło potwierdzenie w wyborze de-

terminant zakupu. Natomiast 29,4% nie miało zdania na ten temat, a 56,6% 

respondentów nie potwierdziło lojalności. Otrzymane wyniki potwierdziły 

prawdziwość deklaracji dotyczących czynników zakupu, mówiących o tym, że 

marka nie była na tyle ważnym czynnikiem, który decydowałby o zakupie okre-

ślonego pieczywa.  

Najczęściej wskazywanym miejscem zakupu pieczywa przez responden-

tów był supermarket (57,0%), następnie wskazano market (15%) i mały sklep 

osiedlowy (12,0%).  
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W kolejnym pytaniu respondenci mieli określić czynniki (16 możliwych 

do wyboru), którymi w najwyższym stopniu kierują się przy zakupie pieczywa 

chrupkiego (rys. 1). W pytaniu zastosowano możliwość zaznaczenia kilku 

odpowiedzi. Wśród głównych determinant warunkujących kupno pieczywa 

chrupkiego wskazywano: smak (Xśr = 4,0), na równi wartość odżywczą, jakość 

i skład produktu (Xśr = 3,7), następnie wartość energetyczną i wygodę 

(Xśr = 3,6). Najmniej istotnym czynnikiem była reklama. Analiza otrzymanych 

wyników wykazała, że sytuacja materialna nie wpłynęła istotnie na determinan-

ty, jakimi kierowali się respondenci przy zakupie pieczywa. Natomiast miejsce 

zamieszkania miało istotny statystycznie wpływ na takie determinanty, jak: 

opinia innych (Chi2 = 27,212; p = 0,0392), opakowanie (Chi2 = 32,243; 

p = 0,0093), jakość (Chi2 = 29,979; p = 0,0181) oraz reklama (Chi2 = 28,231; 

p = 0,0297). 

 

Rysunek 1. Czynniki warunkujące zakup pieczywa chrupkiego i ich ważkość (średnie) 

Źródło: badanie własne. 

W badaniach innych autorów smak również był czynnikiem najlepiej wy-

jaśniającym zakup pieczywa tradycyjnego (Jeżewska-Zychowicz, Królak, 2015, 

s. 185‒196; Pohjanheimo, Paasovaara, Luomala, Sandell, 2010, s. 170‒180).  

Do analizy determinant zastosowano także analizę skupień, która pozwoli-

ła na wyodrębnienie dwóch skupisk (rys. 2). Skupienie pierwsze objęło następu-

jące składniki: reklamę, modę, opakowanie i opinię innych, czyli czynniki, któ-

re można określić jako niezwiązane stricte z produktem. Drugim skupieniem 

objęte zostały: zapach, przyzwyczajenie, marka, bliskość sklepu oraz dostęp-

ność w sklepie, wartość odżywcza, wartość energetyczna, jakość, cena, smak, 
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wygoda, skład produktu. Znalazły się w nim zarówno elementy związane  

z badanym produktem, jak również elementy dotyczące bezpośrednio samego 

respondenta np. wygoda, przyzwyczajenie, bliskość sklepu. W obrębie tego 

skupienia widać dwa mniejsze. W jednym z nich znalazły się elementy ściśle 

związane z produktem. Zapach jako wyróżnik dotyczący produktu znalazł się  

w innym segmencie. 
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Rysunek 2. Diagram drzewa odzwierciedlający powiązania między determinantami 

zakupu pieczywa (metoda Warda) 

Źródło: badanie własne. 

W wyniku zastosowania analizy czynnikowej wyodrębniono dwie główne 

składowe. Składowa pierwsza wyjaśniała trzykrotnie więcej zmienności ogólnej 

zjawiska (37,53%), podczas gdy składowa druga ‒ 12,17%. Wszystkie czynniki 

były ujemnie skorelowane ze składową 1 (ujemne wartości ładunków), nato-

miast ze składową 2 ujemnie skorelowane były: reklama, marka, wygoda, mo-

da, opakowanie, opinia innych, bliskość sklepu oraz dostępność w sklepie.  

Z analizy wynikało, że skład produktu (r = ‒0,810) był czynnikiem najlepiej 

wyjaśniającym decyzje o zakupie pieczywa chrupkiego. Smak i wygoda 

(r = ‒0,799) również w wysokim stopniu wyjaśniały decyzje zakupowe. 

Na rysunku 3 przedstawiono odpowiedzi badanych dotyczące oczekiwań 

wobec pieczywa chrupkiego w trakcie jego spożywania. Badani uważali, że 

konsumując pieczywo chrupkie, dostarczą organizmowi wszystkich niezbęd-

nych składników odżywczych (Xśr = 3,35). Równie chętnie respondenci chcie-

liby poznać nowe smaki pieczywa (Xśr = 3,33) a w najmniejszym stopniu spo-
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żywali pieczywo, aby zadowolić swoich najbliższych (Xśr = 2,64). Z danych 

wynikało, że respondenci spożywając pieczywo chrupkie, oczekują redukcji 

masy ciała. Sytuacja materialna miała statystycznie istotny wpływ na odpowie-

dzi dotyczące stwierdzenia: „dostarczę organizmowi wszystkich niezbędnych 

składników odżywczych” (Chi2 = 20,4001; p = 0,0089). Wobec innych stwier-

dzeń nie wystąpiły zależności statystycznie istotne. Miejsce zamieszkania 

wpłynęło na odpowiedzi jedynie wobec stwierdzenia: „moja masa ciała zmniej-

szy się” (Chi2 = 26,832; p = 0,0434). 

 

Rysunek 3. Oczekiwania badanych wobec pieczywa chrupkiego (średnie) 

Źródło: badanie własne. 

W celu oceny ograniczenia spożycia badani proszeni byli o odniesienie się 

do dziewięciu pytań w skali RES (rys. 4). Blisko 42% badanych zwracało uwa-

gę na to, co spożywa z uwagi na swoją masę ciała. Najwyraźniej badani traktują 

tego typu pieczywo jako produkt spożywczy wspomagający redukcję masy 

ciała. Otrzymany wynik nie był zaskakujący, gdyż grupa badanych była w za-

sadzie jednolita pod względem płci, a takich zachowań można oczekiwać po 

kobietach. Jako że mężczyźni stanowili niewielki odsetek (10,3%), co wynikało 

ze specyfiki kierunku studiów, dlatego też nie korelowano zmiennych wzglę-

dem płci. Miejsce zamieszkania nie było istotnym czynnikiem różnicującym 

postawy wobec ograniczania spożycia. Natomiast sytuacja materialna wpływała 
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istotnie statystycznie (Chi2 = 18,689; p = 0,0166) wobec pytania: czy bierzesz 

pod uwagę swoją masę ciała, wybierając to, co jesz?  

Uwagę zwracają postawy badanych wobec pytania: czy zwracasz uwagę 

dokładnie na to, co jesz? Postawę pozytywną wykazało blisko 60% badanych,  

a negatywną 7,3%. Jednocześnie duży odsetek respondentów (34,6%) przyznał, 

że nie zwraca uwagi na to, co je. Wielkość posiłków ograniczał podobny odse-

tek badanych (38,2%) jak i mających obojętny stosunek to tego stwierdzenia 

(39,0%). 

 

Rysunek 4. Postawy badanych wobec ograniczania spożycia (%) 

Źródło: badanie własne. 

Podczas analizy postawy wobec dziewięciu stwierdzeń skali ograniczania 

spożycia (Restricted Eating Scale) ukształtował się obraz zrównoważonej grupy 

pod względem ograniczania spożycia. Prawdopodobnie wynikało to z wiedzy, 

jaką posiadają studenci kierunku żywieniowego na temat żywienia i nieulegania 

tendencji odchudzania się, stosowania różnego rodzaju diet, choć nie było pytań 

dotyczących tego tematu. 

Respondenci najchętniej spożywali pieczywo chrupkie z dodatkami, taki-

mi jak: wędlina (69,0%), żółty ser (51,0%), masło (43,0%), pasty np. jajeczne, 

rybne czy warzywne (24,0%), twaróg (40,0%), dżem i powidła (31,0%), wa-

rzywa, takie jak: pomidory, ogórki, sałata 5,0% traktując je całościowo, jako 

przekąskę (76,0%). Bez dodatków pieczywo chrupkie spożywało 5,0% studen-

tów. Blisko jedna czwarta respondentów (23,0%) traktowała pieczywo chrupkie 

jako posiłek główny, a 1,0% jednocześnie jako posiłek i przekąskę.  
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Badani wskazali składniki odżywcze, jakie powinno w ich ocenie zawierać 

pieczywo: błonnik pokarmowy (86,0%), węglowodany (58,0%), witaminy 

(25,0%), białko (23,0%) i związki mineralne (18,0%). Znajomość składu asor-

tymentu pieczywa chrupkiego potwierdza ich zachowanie w kwestii czytania 

informacji o produkcie zawartych na opakowaniu. Aż 90,0% badanych po-

twierdziło, że czyta informacje na etykietach, w tym jedna piąta zadeklarowała 

czytanie informacji „zawsze, często” 28,0%, „czasami” 42,0%, natomiast „ni-

gdy” nie czyta jej 10,0%.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie pozwoliło określić determinanty mające wpływ na 

zachowania młodych konsumentów w zakresie zakupu oraz spożywania pie-

czywa chrupkiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

najczęściej spożywanym pieczywem, oprócz pieczywa chrupkiego, było pie-

czywo pszenne ciemne oraz pszenne jasne, a miejsce zamieszkania nie było 

czynnikiem różnicującym. Według respondentów najczęściej kupowaną marką 

pieczywa chrupkiego były: Wasa, Sonko, Sante, Kupiec, Młyny Polskie i Cha-

ber. Ponad połowa badanych zadeklarowała brak lojalności wobec marki. Naj-

częściej wskazywaną częstością spożycia było: „rzadziej niż raz w miesiącu” 

oraz „kilka razy w miesiącu”. Według deklaracji respondentów najczęstszym 

miejscem zakupu produktu były supermarkety. Głównymi determinantami de-

cydującymi o zakupie pieczywa chrupkiego były: smak, skład, jakość i wartość 

odżywcza produktu, przy czym miejsce zamieszkania istotnie miało wpływ na 

czynniki: opinia innych, opakowanie, jakość oraz reklama.  

Spożywając pieczywo, badani wiążą swe oczekiwania z dostarczeniem 

wszystkich składników odżywczych; stwierdzają, że będą się czuli lepiej, po-

znają nowe smaki pieczywa, mniej czasu spędzą na zakupach, będą zdrowsi 

oraz zmniejszą masę ciała. Badana grupa charakteryzowała się zrównoważo-

nymi postawami wobec ograniczania spożycia, większość osób traktowała pie-

czywo jako posiłek, spożywając je z wędliną, żółtym serem, masłem, różnymi 

pastami, twarogiem, dżemem i powidłami. 
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Determinants of Crisp Bread Purchasing  

in the Maritime Academy Students' Opinion 

Keywords: consumer, crisp bread, behaviors determinants 

Summary. The popularity of functional foods, including gluten-free in Poland and 

changes in the behavior of young consumers in the traditional bread market have an 

impact on the growing interest in crisp bread. The crisp bread is a product of low calorie 

and can be a substitute of a traditional product. In view of the above, the purpose of the 

research presented in the paper is to determine the determinants and their importance, 

which are decisive for the purchase of crisp bread, in the group of young consumers - 

students of Gdynia Maritime Academy. The research was carried out using the author's 

questionnaire survey. The research results obtained can be used in the development of 

marketing strategies for companies producing and distributing crisp bread.  
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Streszczenie. Zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne i aktualne trendy w kon-

sumpcji powodują poszukiwanie nowych sposobów zaspokajania potrzeb konsumen-

tów. Możliwość taką daje nabywanie przedmiotów używanych. Celem artykułu jest 

poznanie zachowań klientów sklepów typu second hand. Wyniki przeprowadzonego 

badania pokazują, że tego typu zakupy cieszą się dużą popularnością wśród konsumen-

tów poszukujących produktów oryginalnych, markowych, dobrych jakościowo, a przy 

tym niedrogich.  

Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie konsumentów 

produktami używanymi, które stanowią alternatywę dla zakupów w sklepach 

sieciowych. Rynek produktów używanych, często określanych jako produkty  

z drugiej ręki, oferuje konsumentowi szeroki asortyment, obejmujący niemalże 

wszystkie kategorie produktów, co stanowi o ważności tej gałęzi handlu.  

Celem artykułu jest przedstawienie zachowań konsumentów na rynku pro-

duktów używanych oraz czynników je determinujących. Przeprowadzone  

w grupie mieszkańców Trójmiasta i okolic badanie potwierdziło dużą popular-

ność second handów. Nabywcy produktów tam oferowanych doceniają ich 

szczególne walory (wyjątkowość, niepowtarzalność), wysoką jakość i niskie 

ceny. Podejście konsumentów, ich zainteresowanie używanymi rzeczami i moż-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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liwości nabywcze oraz wzrastająca popularność second handów powodują po-

większanie się rynku przedmiotów, które zyskują drugie życie. W związku  

z tym warto zwrócić większą uwagę na ten rynek i konsumentów zainteresowa-

nych jego ofertą.  

Zagadnienie w świetle literatury 

Sprzedaż przedmiotów używanych nie jest zjawiskiem nowym, ale ma silne 

tradycje sięgające kilku stuleci i wywodzące się z różnych kultur. Już w XVI 

wieku doceniano wartość starych, a przy tym często cennych przedmiotów,  

w tym także odzieży (włoskie sukna czy jedwabne japońskie kimona). W tym 

przypadku cenne były produkowane ręcznie i w niewielkich ilościach tkaniny,  

a wytwarzane z nich zdobne stroje traktowano wówczas jak dobra luksusowe. 

Produkty takie zastępowały środki płatności i były przedmiotem wymiany to-

warowej (Frick, 2005, s. 2‒7). Już w tamtych czasach pojawiła się koncepcja 

łączenia ze sobą nowych i starych materiałów, co stanowiło o zamożności lub 

pokorze użytkownika.  

Popularność produktów używanych dała podwaliny dla handlu tymi 

przedmiotami, którego rozwój odnotowywano aż do XVIII wieku, czyli do cza-

su rewolucji przemysłowej. Ten etap w rozwoju cywilizacji spowodował poja-

wienie się na rynku coraz większej liczby ogólnie dostępnych produktów. 

Wpłynęło to na postrzeganie przedmiotów używanych, które straciły na randze 

oraz znaczeniu i zaczęto traktować je jako produkty dla ubogich. Spowodowało 

to także zmiany na rynku i w handlu tego typu produktami. Wprawdzie targo-

wiska z przedmiotami z drugiej ręki były popularne i występowały we wszyst-

kich miastach, ale ich klientami byli przede wszystkim robotnicy (Gregson, 

Crewe, 2003, s. 15).  

W USA handel używanymi produktami przetrwał do XX w. Przedmiotem 

sprzedaży były różne przedmioty codziennego użytku, czasem zupełnie błahe 

(puszki, papier). Stan taki uległ zmianie w końcu lat 50. XX w., gdy społeczeń-

stwo amerykańskie wkroczyło w fazę konsumeryzmu i zapoczątkowało kult 

nabywania nowych produktów, zgodnych z aktualnym rozwojem przemysłu  

i techniki oraz obowiązującymi trendami. Spowodowało to zniknięcie z rynku 

second handów, a nieliczne tego typu sklepy oferowały produkty o dużej warto-

ści (sztuka, antyki) albo produkty dla osób ubogich (Strasser, 2000, s. 16).  

Na przełomie wieków powrócono do tradycji nabywania produktów uży-

wanych, które uznawano za przedmioty z duszą, klimatyczne, wyjątkowe.  

W powojennej Polsce przedmioty używane nie były dostępne na rynku. Stano-

wiły one przedmiot wymiany albo były przekazywane rodzinie lub znajomym. 

Od początku lat 90. przedmioty takie można było zastawić w komis i tam je 

kupić. Szczególnie pożądane przez nabywców były produkty zagraniczne, które 

w czasach niedoborów na krajowym rynku stanowiły ekwiwalent produktów 
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luksusowych. Po transformacji gospodarczej zmienił się w Polsce rynek pro-

duktów używanych. Second handy stanowiły nowość na rynku polskim, a ofe-

rowane w nich produkty w atrakcyjnych cenach przyciągały klientów. Nieza-

leżnie od tego traktowano je jako sklepy dla ubogich, co dla wielu konsumen-

tów stanowiło barierę przed wejściem do sklepu i przed zakupami (Pawlik, 

2004, s. 64).  

Przez ostatnie dwie dekady postrzeganie rzeczy używanych i ich status 

ulegały nieustannej poprawie. Obecnie rynek tych produktów przeżywa inten-

sywny rozwój. Kupowanie w second handach stało się powodem dumy, świad-

czącym o zaradności i gospodarności nabywcy. Sklepy oferujące produkty  

z drugiej ręki pojawiły się w centrach miast, w otoczeniu markowych sklepów, 

przyjmując różne nazwy (Oronowicz-Kida, 2012, s. 293‒301). Są one bardzo 

zróżnicowane: od eleganckich sklepów po niechlujne pomieszczenia, ale nieza-

leżnie od tego odwiedzane przez klientów o różnym statusie społecznym i mate-

rialnym.  

Pietruszka (2016, s. 214‒217)) przedstawiła profil klientów sklepów z ta-

nią odzieżą. Autorka wyróżniła kilka typów osobowych klientów, w tym mie-

szanych lub trudnych do jednoznacznego sklasyfikowania. Zaliczono do nich: 

zakupoholików, kleptomanów, stałych klientów, łowców okazji i innych. Na 

szczególną uwagę zasługują klienci określeni przez autorkę jako grupy zorgani-

zowane (tzw. handlarze). Klienci ci posiadają wiedzę na temat sklepów, ich 

lokalizacji, terminowości dostaw towarów, znają uznane marki i szybko je roz-

poznają i za wszelką cenę starają się kupić tego typu produkty, po czym sprze-

dają je za wyższą cenę w sposób bezpośredni lub przez internet. Second handy 

to miejsce działania złodziei i kleptomanów, którzy stanowią kolejną wymie-

nioną przez Pietruszkę grupę klientów. Osoby takie nie mogą powstrzymać się 

od wyniesienia ze sklepu łatwo dostępnych produktów, które często nie są im 

potrzebne. Ciekawą grupę stanowią tajniacy, czyli klienci sklepów z używany-

mi rzeczami, którzy nie chcą być w nich zauważeni, rozpoznani. Nie chcą stra-

cić dotychczasowego wizerunku w oczach innych, chcą uchodzić za osoby stro-

niące od tego typu sklepów. Często wstydzą się, że kupują towar z drugiej ręki. 

Kolejna grupa to stali klienci, którzy odwiedzają sklep regularnie, nawiązują 

kontakt ze sprzedawcą, który poznaje ich upodobania i preferencje. Zakupoho-

licy odwiedzają sklepy nawet kilka razy w tygodniu, kupując przedmioty, które 

nie są dla nich niezbędne. Jak podkreśla autorka, „kompulsywne zakupy mogą 

nieść ze sobą poważne konsekwencje, zarówno dla jednostki kupującej, jak i jej 

rodziny. Osoby takie mogą mieć, np. problemy finansowe, zaburzenia nastroju, 

zachwianą hierarchię wartości” (Pietruszka, 2016, s. 215). Kolejna grupa to 

łowcy okazji. W tej grupie autorka wyróżnia trzy podgrupy klientów:  

a) klienci, którzy przychodzą w dniu dostawy i niezależnie od ceny kupują 

rzeczy, które najbardziej przypadły im do gustu; 
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b) klienci, którzy przychodzą do sklepu co jakiś czas w nadziei, że wypa-

trzą coś oryginalnego, co sprawi im przyjemność; 

c) klienci, którzy przychodzą do sklepu wówczas, gdy są znaczne przece-

ny, licząc na tani i trafiający w ich oczekiwania zakup lub kupują, bo 

może się przyda. 

Globalna wartość handlu odzieżą używaną wynosi około 4,3 mld dolarów, 

natomiast polski rynek tych produktów szacowany jest na 5‒6 mld zł. Obrót 

międzynarodowy produktów wynosi około 2,5 mln ton odzieży używanej. 

Głównymi eksporterami odzieży są USA i Wielka Brytania, a wartość tych 

eksportów wynosi odpowiednio 700 i 600 mln dolarów. W rynku tym Polska 

jest zarówno eksporterem, jak i importerem. Do Polski trafia odzież z Wielkiej 

Brytanii, Niemiec, Holandii, Danii, krajów skandynawskich, Włoch i USA. 

(GUS, 2016). Import odzieży używanej do Polski w 2015 roku uzyskał wartość 

451 mln zł. Głównymi odbiorcami odzieży używanej z Polski są Ukraina (107 

mln zł), Pakistan, Niemcy, państwa afrykańskie, Tanzania oraz Rosja. Wartość 

eksportu wyniosła 519 mln zł (GUS, 2016). Współcześnie w Polsce działa oko-

ło 30 tys. sklepów second hand, a liczba ta rośnie. Ich klienci to 42% polskiego 

społeczeństwa, co oznacza, że niemal połowa dorosłych Polaków regularnie 

dokonuje zakupu produktów używanych. Popyt na produkty z drugiej ręki 

wzrasta w dobie kryzysów gospodarczych i ekonomicznych (Zalega, 2013,  

s. 24‒31).  

Nabywanie produktów używanych daje im drugie życie. Wpisuje się to  

w aktualne trendy konsumenckie oraz modowe i designerskie. Propagowanie 

idei zrównoważonej konsumpcji, dekonsumpcji, smart shoppingu (Radziszew-

ska, 2017, s. 286‒297) może w swojej ideologii uwzględniać wykorzystywanie 

produktów z drugiej ręki. Wpłynie to także na ekologizację konsumpcji.    

Metodyka badań  

W 2016 roku przeprowadzono badanie ankietowe w grupie 180 mieszkańców 

Trójmiasta i okolic. Dokonano celowego doboru próby. Do badania zaproszono 

klientów sklepów z odzieżą używaną. Badaną populację stanowiło 135 kobiet  

i 45 mężczyzn w wieku 18‒75 lat. Charakterystykę badanej populacji przedsta-

wiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Charakterystyka demograficzna badanej populacji 

 Liczba Procent 

Płeć 
kobiety 135 75 

mężczyźni 45 25 

Wiek 

18‒30 43 24 

31‒50 52 28 

50‒65 46 26 

powyżej 65 lat 39 22 
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Wykształcenie 

zawodowe 38 21 

średnie 75 42 

wyższe 67 37 

Status rodzinny 

samotny 32 18 

w związku 36 20 

rodzina z dziećmi 112 62 

Status zawodowy 

bezrobotny 38 21 

pracujący 117 65 

rencista/ emeryt 25 14 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej. Kwestionariusz 

składał się z siedmiu pytań, w których respondentów pytano o rodzaj nabywa-

nych przedmiotów używanych, czynniki determinujące ich wybór i sposób ich 

postrzegania. Zastosowano kafeterię dysjunktywną i koniunktywną. W celu 

określenia ważności determinant zachowań zastosowano skalę pozycyjną. Wy-

niki badań przedstawiono jako odsetek odpowiedzi.  

Wyniki badań  

Rynek produktów używanych jest bardzo niejednorodny. Konsumentowi ofe-

rowane są różnego typu produkty różniące się jakością i wartością. Responden-

tów zapytano o najczęściej kupowane produkty używane (rys. 1).  

 

Rysunek 1. Produkty używane kupowane przez badanych mieszkańców Trójmiasta 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazła się odzież (100% wskazań),  

a następnie artykuły dla dzieci (91%), zabawki (81%), książki (68%), obuwie 

(55%), elementy wyposażenia wnętrz (pościel, ręczniki, dekoracje okna itp.) 

(54%), artykuły dekoracyjne (46%), wyposażenie AGD (telewizory, odtwarza-

cze, pralki) (39%) i meble (38%). Dodatkowo mężczyźni wymieniali samocho-
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dy (47%) i sprzęt sportowy (32%), a kobiety torebki i dodatki (52%), biżuterię 

(24%), kosmetyki (11% wskazań) oraz bieliznę osobistą (2%). 

Produkty używane można nabywać w różny sposób i w różnych miej-

scach. Respondenci najczęściej kupują je w sklepach specjalizujących się  

w sprzedaży takich produktów (second hand) (100% wskazań), w internecie 

(88%), na rynkach i bazarach (71%), od rodziny i znajomych (68%), w gale-

riach vintage (65%), salonach (meble, samochody) ‒ 35%, komisach (22%) czy 

lombardach (2%). Najpopularniejsze miejsce zakupu produktów używanych 

odwiedzane jest przez ankietowanych z różną częstością. Prawie 33% z nich,  

w tym 28% badanych kobiet i 37% mężczyzn, odwiedza je kilka razy w miesią-

cu, 25% ‒ raz w tygodniu, 18% ‒ raz w miesiącu. Są też osoby (14%), w tym 

głównie kobiety, które do takich sklepów przychodzą kilka razy w tygodniu. 

Zaledwie niewielki odsetek badanych deklarował rzadsze wizyty w tego typu 

sklepach. Kilka razy w roku odwiedza je niespełna 9% pytanych, w tym 13% 

mężczyzn i 5% kobiet (rys. 2).  

 

Rysunek 2. Częstość odwiedzania sklepów z odzieżą używaną przez badanych 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

Decyzja o zakupie produktów używanych zależy od różnych uwarunko-

wań: sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domo-

wego, panującej mody, własnych przekonań konsumentów czy aktualnych tren-

dów w konsumpcji (konsumpcja zrównoważona, ekologizacja konsumpcji, 

domocentryzacja i innych). Wybierając odzież używaną, klienci kierują się 

różnymi czynnikami. Najistotniejszym z nich jest cena, ważna dla 89% kobiet  

i 75% mężczyzn. Czynnik ten jest szczególnie ważny dla osób w trudnej sytuacji 

materialnej, poszukujących w second handach dodatkowych oszczędności. Nie-

spełna 70% pytanych kobiet i 77% mężczyzn uznało, że ceny w second handach 



Zachowania konsumentów na rynku second hand 101 

nie są wysokie. Przeciwnego zdania było 27% kobiet i 9% mężczyzn. Pozostali 

nie potrafili ustosunkować się do tego zagadnienia.  

Ponad 71% badanych, w tym 70% kobiet i 72% mężczyzn, zwraca uwagę 

na oryginalność i wyjątkowość oferowanych w sklepach z tanią odzieżą pro-

duktów. Jednocześnie wielu klientów uznaje, że rzeczy tam zakupione są nie-

powtarzalne. Zgodziło się z tym prawie 80% badanych kobiet i 75% mężczyzn. 

Spełniająca takie kryteria odzież pozwala na tworzenie unikalnych kreacji, wy-

różnianie się, podkreślanie indywidualności, co szczególnie istotne jest w dobie 

panującej konsumpcji na pokaz. 

Kolejnym wskazywanym czynnikiem była jakość produktu, która okazała 

się bardziej istotna dla kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 76 i 64% wskazań). 

Postawa taka wynika z przekonania, że produkt używany, który jest w dobrym 

stanie, a przy tym zachował odpowiedni wygląd musi być dobrej jakości. Bada-

ni uznali, że jakość rzeczy zakupionych w second handach jest zadowalająca, 

przy czym z jakości produktów bardziej zadowoleni byli mężczyźni niż kobiety 

(odpowiednio 72% i 66% zgodnych odpowiedzi). Konsumenci poszukują  

w sklepach z produktami używanymi produktów markowych. Większą wagę do 

marki produktu przywiązywali mężczyźni, co zdeklarowało aż 80% z nich. 

Czynnik ten ważny był dla 38% kobiet, a dla pozostałych był obojętny.  

W second handach badani konsumenci kupują przede wszystkim odzież 

(100%), zabawki (95%), dodatki (80%), tekstylia (58%), elementy wyposażenia 

wnętrz (38%), obuwie (33%), inne rzeczy (15%). Struktura zakupów zależy od 

wieku i statusu rodzinnego nabywcy. Młodzi klienci sklepów z odzieżą używa-

ną dokonują tam zakupów dla siebie i dla najbliższych (dla partnera i dzieci) 

(tab. 2). Podobny podział zaobserwowano w kolejnej grupie wiekowej (31‒50 

lat), w której zmalał odsetek osób kupujących dla siebie na rzecz kupujących 

dla dzieci. Osoby powyżej 50. roku życia najczęściej kupują używane rzeczy 

dla siebie, a następnie dla dzieci i partnerów. Najstarsi badani także deklarowali 

kupowanie takich produktów przede wszystkim dla siebie oraz dla znajomych.  

Tabela 2 

Przeznaczenie nabywanych produktów używanych (w %) 

Wiek nabywcy Dla siebie Dla partnera Dla dzieci Dla znajomych 

18‒30 lat 62 45 34 13 

31‒50 lat 53 36 46 8 

50‒65 lat 42 13 22 4 

powyżej 65 lat 42 10 8 22 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

Badani nabywcy rzeczy używanych, odwiedzając często sklepy oferujące 

takie produkty, jednorazowo wydają na ich zakup kwoty wahające się w prze-

dziale od kilku do ponad 100 złotych. Najczęściej wydatki wynoszą od 31 do 50 
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zł. Zakupy mężczyzn są droższe niż kobiet. To właśnie przedstawiciele tej płci 

najwięcej płacą za jednorazowe zakupy. Ponad 20% z nich pozostawia w se-

cond handach powyżej 100 zł. Kobiety są bardziej ekonomiczne i rozważniej 

wydatkują swoje środki, wybierając produkty tańsze. Udział wydatków na uży-

wane rzeczy w zależności od płci badanych przedstawiono na rysunku 3.  

 

Rysunek 3. Wielkość jednorazowych wydatków na zakup rzeczy używanych w popula-

cji badanych konsumentów (%) 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

Wybierając miejsce zakupu, ankietowani biorą pod uwagę lokalizację 

sklepu, najczęściej decydując się na te znajdujące się niedaleko miejsca za-

mieszkania (76%) lub zatrudnienia (39%). Ponadto kierują się atrakcyjnością 

oferowanego asortymentu (41%), przyzwyczajeniem (35%) oraz cenami pro-

duktów (17%). Wystrój wnętrza i wyeksponowanie towarów są mniej istotne  

i ważne zaledwie dla niewielkiego odsetka ankietowanych (odpowiednio 11  

i 18% wskazań).   

Podsumowanie 

Rynek produktów używanych jest rynkiem rozwojowym. Różnorodny asorty-

ment oferowanych produktów kierowany jest do szerokiego grona konsumen-

tów, niezależnie od ich zróżnicowania demograficznego czy statusu ekono-

micznego. Badania wykazały, że trójmiejscy konsumenci często nabywają to-

wary z drugiej ręki. Najczęściej kupowanymi produktami są odzież, artykuły 

dla dzieci. Zakupy dokonywane są w sklepach second hand oraz przez internet. 

Klienci sklepów z używaną odzieżą poszukują tam produktów tanich, dobrych 

jakościowo oraz unikalnych, które umożliwiają im wyróżnianie się i zindywi-
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dualizowanie wizerunku. Oprócz powyższych czynników ważne dla badanych 

były lokalizacja punktów sprzedaży, atrakcyjność oferty oraz zróżnicowanie 

cenowe. Mało istotne było wyposażenie i wyeksponowanie produktów.  

Mimo że obecność second handów na polskim rynku jest stosunkowo 

krótka, można wyodrębnić typy klientów tych sklepów. Konsumenci uważają, 

że warto kupować produkty używane, gdyż dają one szansę bardziej ekono-

micznego zarządzania budżetem rodziny oraz wpływają na ekologizację kon-

sumpcji. Stanowią w ten sposób formę ochrony środowiska. Problematyka za-

chowań konsumentów na rynku produktów używanych w Polsce jest tematem 

rzadko podejmowanym. W kontekście aktualnych trendów konsumenckich 

warto zwrócić większą uwagę na to zagadnienie i promować korzystanie z ta-

kich przedmiotów w społeczeństwie.  
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Consumers Behavior in the Second Hand Market 
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Summary. Changing economic conditions and current trends in consumption cause 

searching for the new ways to meet consumers' needs. Purchasing of used items gives 

such opportunity. The purpose of the paper is recognition of the behavior of second-

hand shoppers. The results of the conducted research show that this type of shopping is 

very popular among consumers who are looking for original, branded, good quality and 

yet affordable products. 
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Streszczenie. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy Baby Boomers są specy-

ficzną grupą konsumentów na rynku turystycznym, a jeśli tak, to w których aspektach. 

Bazując na informacjach pochodzących z badań ruchu turystycznego w Krakowie, prze-

prowadzonych w 2016 roku, określono (za pomocą testu U Manna-Whitneya i testu 2 

Pearsona) statystycznie istotne różnice w zachowaniach turystycznych przedstawicieli tej 

generacji w porównaniu z innymi turystami. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że 

dla Baby Boomers charakterystyczne są: katalogi i przewodniki jako źródła informacji, 

poznawcze i wypoczynkowe motywy wyjazdów z rodziną i ewentualnie przyjaciółmi, 

zakup weekendowych lub tygodniowych pakietów w biurze podróży oraz korzystanie  

z autokaru i samolotu oraz hotelu. 

Wprowadzenie 

W ujęciu naukowym pojęcie „pokolenie” pojawiło się niedawno. Początkowo 

termin ten służył do określenia grupy ludzi urodzonych w określonym czasie. 

Współczesna definicja słownikowa uwzględnia już zarówno aspekt czasowy, jak 

i jakościowy. Określa się w niej, że pokolenie to wyodrębniony z populacji zbiór 

osób, które nie tylko żyją w zbliżonym do siebie okresie, ale także mają wspólne 

doświadczenia (tzw. przeżycia pokoleniowe) i perspektywy życiowe (Karmoliń-

ska-Jagodzik, 2012, s. 191–193). Członkowie danej generacji dzielą zatem takie 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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samo społeczne, ekonomiczne, polityczne i historyczne środowisko – „podróżują 

przez życie”, doświadczając w podobnym wieku podobnych wydarzeń (Wil-

liams, Page, 2011, s. 2). Dzięki temu charakteryzują się zbliżoną mentalnością, 

poglądami, uznawanymi wartościami, aspiracjami, stylem życia i wzorcami po-

stępowania (Hoffner, 2012, s. 1084).  

Na współczesnym rynku można wyróżnić kilka pokoleń konsumentów. Naj-

częściej wskazywane są (Borges, Manuel, Elam, Jones, 2010; Pendergast, 2010):  

1. Tradycjonaliści (nazywani również m.in. Weteranami, Silent Generation, Ra-

dio Babies – urodzeni przed 1946 r.). 

2. Baby Boomers (inaczej: Me Generation, Baboo, Love Generation, Wood-

stock lub Sandwich Generation – urodzeni w latach 1946–1964). 

3. X (określane także m.in. jako Post Boomers, Baby Busters, Slackers, poko-

lenie widmo, pokolenie stracone – urodzeni w okresie 1965–1980). 

4. Y (znane też jako Millennials, Echo Boomers, Gen Wired, DotNet, First 

Globals, iPod Generation – urodzeni w latach 1981–1994). 

5. Z (nazywane też m.in. Internet lub Google Generation, pokolenie „kopiuj-

wklej”, pokolenie „kciuka” bądź „sieciaki” – urodzeni po 1994 r.). 

W artykule uwagę skoncentrowano na drugim z wymienionych pokoleń, tj. 

Baby Boomers. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy człon-

kowie tej generacji są specyficzną grupą konsumentów na rynku turystycznym, 

a jeśli tak, to w których aspektach? Opierając się na informacjach pochodzących 

z badań ruchu turystycznego w Krakowie w 2016 roku, zidentyfikowano (za po-

mocą testu 2 Pearsona i U Manna-Whitneya) różnice w zachowaniach turystycz-

nych Baboo w porównaniu z innymi turystami. Najpierw jednak ukazano specy-

fikę tego pokolenia i dokonano zestawienia jego cech z właściwościami innych 

współczesnych kohort. 

Cechy charakterystyczne pokolenia Boomersów 

Największe pokolenie w historii ludzkości, tj. Baby Boomers, tworzą osoby uro-

dzone wskutek wyżu demograficznego, który miał miejsce zaraz po zakończeniu 

II wojny światowej. Pod względem cech charakteryzujących styl życia przedsta-

wiciele tego pokolenia są ambitni i dużą wagę przykładają do kariery, co znajduje 

odbicie w pracoholizmie (Hawkins, Mothersbaugh, 2016, s. 120–121). Wielu 

kontynuuje lub planuje kontynuować pracę podczas emerytury i chce pozostać 

aktywnymi. Boomersi uczą się nowych technologii, a około 1/3 z nich korzysta 

nawet z mediów społecznościowych.  

Zdrowie, energia i dobre samopoczucie stanowią dla Boomersów istotne 

cele, dlatego koncentrują się oni na zatrzymaniu młodości i spowolnieniu przy-

rostu masy ciała. Nie chcą, aby przypominano im o starzeniu się, podejmują dzia-

łania i zabiegi anty aging, przełamując stereotypy na temat osób 50+ (Court, Far-
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rell, Forsyth, 2007, s. 109–110). Coraz częściej, szczególnie osoby samotne, ko-

rzystają również z usług gastronomicznych, nie tylko w celu zaspokojenia głodu, 

ale również ze względu na poszukiwanie towarzystwa i zagospodarowanie czasu 

wolnego. Rozwój systemów zabezpieczeń na starość (m.in. funduszy emerytal-

nych) sprawił, że w krajach rozwiniętych Boomersi mają coraz więcej pieniędzy 

do wydania. Dotychczasowy wizerunek osoby starszej jako jednostki biednej 

ustępuje więc obrazowi aktywnego, zainteresowanego życiem człowieka i kon-

sumenta, który swoje wysublimowane potrzeby chce zaspokajać wieloma dob-

rami i usługami (Bylok, 2013, s. 124–130). Mimo że Baboo dysponują znacz-

nymi dochodami i oszczędnościami, to są bardzo wrażliwi na cenę.  

Baby Boomers w porównaniu z przedstawicielami innych generacji 

Jedną z cech różnicujących współczesne pokolenia jest stopień wykorzystania IT. 

Otóż dla Boomersów nowinki techniczne są wprawdzie bardziej zrozumiałe niż 

dla poprzedniej generacji (Rosenberg, 2008, s. 41–44), ale pierwszym pokole-

niem regularnie korzystającym z nowych technologii są Iksy (Eisner, 2005, s. 4–

16). Przedstawiciele generacji Y dorastali już z internetem, wręcz wychowali się 

na smartfonach, portalach społecznościowych itp., stąd funkcjonują w elektro-

nicznej i wirtualnej społeczności (Crampton, Hodge, 2009, s. 3), aczkolwiek jesz-

cze bardziej dotyczy to pokolenia Z. 

Pod względem stylu życia i oczekiwań, w przeciwieństwie do raczej kon-

serwatywnych, altruistycznych i oszczędnych Tradycjonalistów, Baby Boomers 

są podejrzliwi wobec władzy i autorytetów, egocentryczni, nastawieni na indy-

widualizm, „bycie tutaj, teraz”, ale przy tym rozważni i, jak już wspomniano, 

wrażliwi na cenę (Zajadacz, 2014, s. 58–59). Z kolei priorytetem życiowym po-

kolenia X jest autonomia i pragmatyczność. Charakteryzuje ich samowystarczal-

ność, zdolność do rozwiązywania wszelkich zadań i przeciwności losu. Iksy są 

też bardzo świadomymi nabywcami na rynku, przywiązującymi dużą wagę nie 

tylko, jak Baboo, do cen produktów, ale również do ich jakości (Armstrong, Ko-

tler, 2016, s. 128–129). Niezależność cenią sobie także Ygreki, które na dodatek 

są przyzwyczajone do różnorodności świata i dobrze odnajdują się w środowisku 

multikulturowym (Fazlagić, 2008, s. 13). Są to osoby ciekawe doznań, odkrywa-

nia nowych dróg i możliwości oraz skłonne do spontanicznych decyzji. Jeszcze 

bardziej otwarci i gotowi do przyjmowania liberalnych wartości okazują się re-

prezentanci generacji Z. Ponadto są to jednostki bardzo pomysłowe i innowa-

cyjne. Charakteryzuje je też pewność siebie i oczekiwanie natychmiastowej gra-

tyfikacji (Wiliams, Page, 2010, s. 10). 

O ile Tradycjonaliści prowadzą raczej osiadły styl życia, związany  

z częstym oglądaniem telewizji, słuchaniem radia i czytaniem gazet, to Boomersi 

relatywnie częściej podróżują, zwłaszcza w celach zdrowotnych i spowolnienia 
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procesów starzenia, ceniąc sobie przy tym dogodną lokalizację, kompetentną ob-

sługę i niskie ceny (Zajadacz, 2014, s. 59). Jeszcze aktywniejsi turystycznie są 

przedstawiciele pokolenia X, ale najbardziej podróżami interesują się Ygreki 

(Pendergast, 2010, s. 1–15), którzy na dodatek są w stanie, jako osoby przyzwy-

czajone do zasięgania informacji z sieci, samodzielnie je sobie zorganizować (Se-

weryn, Niemczyk, 2015, s. 79). 

Na podstawie zaprezentowanych wyróżników pokolenia Baby Boomers 

można wnioskować, że są oni specyficzną grupą konsumentów, także na rynku 

turystycznym. Tezę tę postanowiono zweryfikować empirycznie.  

Metodyka badań  

Dla znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle i czym wyróżniają się zacho-

wania turystyczne Baby Boomers, wykorzystano wyniki badań ruchu turystycz-

nego, przeprowadzone w Krakowie w 2016 roku na zlecenie Urzędu Miasta pod 

nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Kwestionariusz wypełniło 

wówczas 3501 respondentów (Borkowski, Grabiński, Seweryn, Mazanek, Grabiń-

ska, 2017, s. 5–8), ale na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano odpowiedzi 

3368 badanych, w tym 603 Boomersów. Statystycznie istotne różnice między re-

prezentantami tego pokolenia a innymi odwiedzającymi miasto określono za po-

mocą testu 2 Pearsona (w odniesieniu do cech wyrażonych w skali nominalnej)  

i U Manna-Whitneya (w przypadku zmiennych wyrażonych w skali porządkowej). 

Postawiono 20 razy dwie hipotezy statystyczne: H0 – zachowania przedstawicieli 

pokolenia Baby Boomers były takie same, jak zachowania innych odwiedzają-

cych Kraków oraz H1 jako hipotezę alternatywną. W sytuacji gdy wynik prawdo-

podobieństwa testowego p był mniejszy od  = 0,05, należało przyjąć H1.  

W przeciwnym wypadku nie było podstaw do odrzucenia H0. Uzyskane wyniki 

zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wyniki testów istotności różnic w zachowaniach turystycznych Baby Boomers  

i innych odwiedzających Kraków w 2016 r. 

Zmienne Test p* 

Prasa  

jako źródło informacji  

o Krakowie 

2 z po-

prawką 

Yatesa 

p=0,94628 

Radio  p=0,10191 

Telewizja  p=0,05910 

Internet  p=0,00026 

Social media  p=0,00000 

Przewodniki  p=0,00895 

Katalogi biur podróży  p=0,00000 

Foldery i ulotki  p=0,85614 

Rodzina  p=0,00000 

Znajomi  p=0,02944 

Szkoła  p=0,00000 
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Korzystanie z usług przewodników w Krakowie p=0,11417 

Korzystanie z informacji turystycznej w Krakowie p=0,41090 

Główny motyw przyjazdu do Krakowa 

2 

p=0,00000 

Organizator podróży do Krakowa p=0,00000 

Towarzystwo w podróży do Krakowa p=0,00000 

Środek transportu wykorzystywany w podróży do Krakowa p=0,00000 

Miejsce noclegu w Krakowie p=0,00000 

Długość pobytu w Krakowie U Manna-

Whitneya 

p=0,00062 

Przeciętne wydatki podczas pobytu w Krakowie p=0,00000 

* Pogrubieniem zaznaczono różnice statystycznie istotne. 

Źródło: obliczenia własne. 

Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że nie występują statystycznie 

istotne odmienności między reprezentantami pokolenia Baboo i innymi odwie-

dzającymi Kraków, jeśli chodzi o korzystanie z tradycyjnych mediów oraz folde-

rów i ulotek jako źródeł informacji o mieście, a także z usług przewodnickich  

i informacji turystycznej. Pozostałe aspekty zachowań konsumenckich istotnie 

różnicują między sobą te dwie grupy turystów. 

Specyfika zachowań rynkowych w turystyce Baby Boomers   

Jedną ze zmiennych istotnie wyróżniających zachowania konsumenckie w tury-

styce przedstawicieli Baby Boomers jest źródło informacji o destynacji. Można 

zauważyć, że Baboo częściej korzystają (rys. 1) ze źródeł pisanych, czyli katalo-

gów biur podróży (ponad dwukrotnie więcej wskazań) oraz przewodników (pra-

wie 1,5-krotnie).  

 

Rysunek 1. Źródła informacji o Krakowie wykorzystywane przez Baby Boomers  

i innych odwiedzających miasto w 2016 roku  

Źródło: opracowanie własne.  
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Z kolei pozostali odwiedzający Kraków w większym stopniu, co wydaje się 

oczywiste, biorąc pod uwagę, że są to osoby z reguły młodsze od Boomersów, 

preferują nowoczesne technologie (internet i media społecznościowe) oraz infor-

macje przekazywane w ramach tzw. promocji szeptanej. Częściej też słyszeli  

o dawnej stolicy Polski ze szkoły. 

Inną cechą istotnie wyróżniającą przedstawicieli Baby Boomers jest motyw 

podróży turystycznej. Wprawdzie w obu grupach odwiedzających Kraków domi-

nuje zwiedzanie zabytków, ale częściej (o ponad 56%) jest ono wskazywane przez 

Boomersów. Przedstawiciele tej generacji w minimalnie większym odsetku przy-

jeżdżają do miasta również w celach wypoczynkowych (rys. 2). Inni odwiedzający 

przeważają natomiast w odniesieniu do tak oczywistych dla tych generacji (ze 

względu na ich młodszy wiek) motywów podróży, jak: rozrywkowy, towarzyski  

i biznesowy, aczkolwiek częściej w 2016 roku wskazywali oni też cel religijny  

(z uwagi na Światowe Dni Młodzieży) i tranzytowy. 

 

Rysunek 2. Główny motyw przyjazdu do Krakowa Baby Boomers i innych odwiedzają-

cych miasto w 2016 roku  

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując kwestię organizatora podróży, należy stwierdzić, że do Krakowa 

odwiedzający przyjeżdżają z reguły samodzielnie, przy czym większy odsetek  

(o 7,5 p.p.) przedstawicieli innych generacji niż Baboo deklaruje tego typu zacho-

wania turystyczne, podobnie organizację przyjazdu przez zakład pracy (prawie 

trzykrotnie), rodzinę (ponad dwukrotnie) i znajomych, parafię/kościół i tzw. inną 

instytucję (rys. 3). Reprezentanci Baby Boomers przeważają natomiast w przy-

padku korzystania z usług biur podróży (ponad czterokrotnie więcej wskazań). 
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Wynika to przypuszczalnie z faktu, że przedstawiciele tej generacji byli i są przy-

zwyczajeni do tej formy organizacji wyjazdów turystycznych, a ponadto, skoro 

nie są tak sprawni w korzystaniu z IT, jak ich następcy, biuro podróży jest dla 

nich istotnym podmiotem, w którym mogą dokonać wyboru i zakupu oferty. Po-

twierdzają się jednocześnie wcześniejsze wyniki odnośnie do katalogów jako 

źródła informacji o destynacji. 

 

Rysunek 3. Organizator podróży do Krakowa Baby Boomers i innych odwiedzających 

miasto w 2016 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Towarzystwo w podróży również istotnie identyfikuje zachowania tury-

styczne Baby Boomers oraz pozytywnie weryfikuje poprzednie ustalenia. Mia-

nowicie Baboo częściej (ponad dwukrotnie) przyjeżdżają do Krakowa  

z grupą zorganizowaną. W większym stopniu niż inni odwiedzający miasto po-

dróżują też z rodziną (prawie o 45% więcej wskazań) oraz z rodziną  

i przyjaciółmi (niemal o 1/3). Z kolei wyższemu odsetkowi (ponad trzykrotnie) 

przedstawicieli pozostałych generacji towarzyszą przyjaciele (rys. 4).  

Rozpatrując długości pobytu, należy stwierdzić, że Boomersów charaktery-

zuje przebywanie w Krakowie od trzech dni do tygodnia (w sumie prawie 71%  

w porównaniu do ponad 54% wskazań). Zarówno krótsze, jak i dłuższe pobyty  

(w tym zwłaszcza powyżej dwóch tygodni) cechują natomiast innych odwiedzają-

cych miasto (rys. 5). 
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Rysunek 4. Towarzystwo w podróży do Krakowa Baby Boomers i innych odwiedzających 

miasto w 2016 roku  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 5. Długość pobytu w Krakowie Baby Boomers i innych odwiedzających miasto 

w 2016 roku  

Źródło: opracowanie własne. 
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Jeśli chodzi o środek transportu preferowany w trakcie podróży turystycznej 

do Krakowa, to, jak wynika z danych na rysunku 6, reprezentanci pokolenia Baby 

Boomers w większym odsetku korzystają z autokaru i samolotu (odpowiednio  

o ponad 55% i w sumie o niemal 70% wskazań więcej). Z kolei pozostali odwie-

dzający miasto częściej wybierają tańsze środki lokomocji, tj. autobus linii regu-

larnej (ponad 2,5-krotnie), pociąg i tzw. inny środek transportu (prawie dwukrot-

nie), a także minimalnie samochód (o 2,3% wskazań więcej). 

 

Rysunek 6. Środki transportu wykorzystywane w podróży do Krakowa przez Baby 

Boomers i innych odwiedzających miasto w 2016 roku  

Źródło: opracowanie własne. 

Tańsze miejsca zakwaterowania również częściej wskazywane są przez 

młodszych niż Baby Boomers odwiedzających miasto (rys. 7). Większy ich od-

setek nocuje bowiem u znajomych (ponad 5,5-krotnie), w hostelach (prawie trzy-

krotnie), w obiektach hotelarskich innych niż hotele (prawie 1,5-krotnie), aparta-

mentach/kwaterach prywatnych (o prawie 5%) i innych obiektach (o 58%). Ba-

boo częściej natomiast wybierają hotele (ponaddwukrotnie) i nocleg u rodziny  

(o ok. 9% więcej wskazań). 

Ostatnim z wyróżników Baboo jest wysokość wydatków podczas pobytu  

w Krakowie ‒ mianowicie pozostawiają oni w mieście kwoty większe niż pozostali 

odwiedzający (rys. 8). 
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Rysunek 7. Miejsce noclegu w Krakowie Baby Boomers i innych odwiedzających miasto 

w 2016 roku  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 8. Wydatki w Krakowie Baby Boomers i innych odwiedzających miasto w 2016 

roku  

Źródło: opracowanie własne. 
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Sumy powyżej 500 zł są bowiem charakterystyczne dla większego odsetka 

Baby Boomers (w sumie prawie 1,5-krotnie więcej wskazań), a niższe – dla przed-

stawicieli innych pokoleń turystów.  

Podsumowanie  

W dobie globalizacji, a tym samym światowej konkurencji, klasyfikacja nabyw-

ców, biorąc pod uwagę kryterium wieku, jest często wykorzystywana w segmen-

tacji rynku turystycznego, gdzie podstawowym pytaniem jest: „dla kogo przygo-

towana ma być oferta?”. Informacjami niezbędnymi w działaniach marketingo-

wych firm są zatem te dotyczące wyróżników poszczególnych grup wiekowych 

(pokoleniowych). Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że w stosunku 

do osób z generacji Baby Boomers, które w momencie pisania niniejszego arty-

kułu mają w granicach 53–71 lat, czyli w dużej mierze są najstarszymi podróżu-

jącymi, mało skuteczna byłaby promocja i dystrybucja za pośrednictwem inter-

netu i social mediów. Reprezentanci tego pokolenia w niewielkim bowiem zakre-

sie korzystają z IT, preferując tradycyjne kanały dystrybucji, czyli biura podróży. 

Te ostatnie powinny zatem przygotować dla tej grupy (i dla towarzyszących im 

rodzin) „szyty na miarę” produkt w postaci weekendowego lub tygodniowego 

pakietu, obejmującego przejazd autokarem lub przelot samolotem, zakwaterowa-

nie w hotelu, zwiedzanie lub (i) wypoczynek. Cena tego pakietu nie musi być 

minimalna, gdyż pokolenie Baby Boomers charakteryzuje się relatywnie wyso-

kimi wydatkami turystycznymi. 
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Generation of Baby Boomers in the Tourism Market  

(on the Example of Tourists Visiting Kraków) 

Keywords: generation, Baby Boomers, tourism, behaviours 

Summary. The purpose of the paper is to answer the question, whether Baby Boomers 

are the particular group of consumers in the tourism market; and if so, in which aspects. 

On the basis of the information coming from the research into tourist traffic in Kraków, 

conducted in 2016, there were established (using the Pearson chi-square test and Mann-

Whitney U test) the statistically significant differences of the tourist behaviors of the rep-

resentatives of this generation compared with other tourists. The obtained results allows 

to conclude that characteristic for Baby Boomers are: catalogues and guidebooks as the 

sources of information, cognitive and relaxation motives for trip with the family and pos-

sibly with friends, buying weekend’s or week's packages from the travel agency, using 

the coach or the plane and the hotel. 
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Streszczenie. Badania literaturowe dowodzą, że polscy konsumenci jedzą miody spora-

dycznie, a spożycie miodu w USA jest kilkukrotnie większe. W związku z tym interesu-

jącym stało się poznanie czynników wpływających na wybór miodów przez konsumen-

tów polskich oraz amerykańskich. W wyniku przeprowadzonych badań można stwier-

dzić, że konsumenci polscy częściej sięgają po miody gatunkowe niż konsumenci ame-

rykańscy. Konsumenci z obu państw wybierają chętniej miody płynne. Polacy deklarują 

większe miesięczne spożycie miodu, zaś Amerykanie są w stanie zapłacić większą 

kwotę za miód. Głównymi czynnikami, którymi kierują się konsumenci przy zakupie 

miodu jest cena miodu oraz jego cechy sensoryczne takie, jak: konsystencja oraz barwa. 

Konsumenci amerykańscy zwracają również uwagę na estetykę opakowania oraz markę 

miodu, co w przypadku polskich konsumentów odgrywa bardzo małe znaczenie. 

Wprowadzenie 

Miód jest naturalnym produktem spożywczym wyprodukowanym przez pszczo-

ły Apis mellifera poprzez wymieszanie nektaru lub spadzi z enzymami zawar-

tymi w ich wydzielinach (Popek, 2001; Wilczyńska, 2012; Rozporządzenie…, 

2015).  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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Wyróżniono dwa sposoby klasyfikacji miodu. W zależności od pochodze-

nia pożytku mamy miody spadziowe, nektarowe lub kwiatowe, natomiast  

w zależności od sposobu pozyskiwania lub konfekcjonowania mamy przykła-

dowo miód przefiltrowany lub odsączony (Rozporządzenie…, 2015). Miody te 

mogą również charakteryzować się różnymi odmianami. W Polsce najczęściej 

spotykane są miody wielokwiatowe, rzepakowe, lipowe,  gryczane, akacjowe. 

Asortyment ten jest bardzo często urozmaicany przez pszczelarzy. Dzięki temu 

można również spotkać miody z dodatkiem owoców, np. malin, oraz ziół, np. 

tymianku lub cynamonu. Producenci miodów wprowadzają nie tylko modyfika-

cje smakowe. Jedną z nich jest tzw. miód kremowany, który charakteryzuje się 

gęstą, jednorodną konsystencją, nadającą lepsze właściwości smarowne. Kre-

mowanie miodu ma na celu również zapobieganie krystalizacji w czasie jego 

przechowywania. Miód kremowany powstaje w wyniku długotrwałego miesza-

nia świeżo pozyskanego miodu płynnego. Proces ten nie ma wpływu na wartość 

odżywczą miodu. Często spotykane jest wprowadzanie do tych miodów skład-

ników wzbogacających, np. propolisu, pierzgi czy też ziół (Dżugan, 2016) 

Dzięki temu konsument otrzymuje duży asortyment produktów o różnorodnych 

cechach jakościowych. Z kolei asortyment miodów w USA jest różnorodny,  

w zależności od miejsca jego produkcji. Bardzo często są tam spotykane miody 

filtrowane, czyli uzyskane przez usunięcie obcych substancji organicznych lub 

nieorganicznych, w tym usunięcie znaczącej ilości pyłku (Rozporządzenie…, 

2015).  

Z punktu widzenia konsumenta miód jest traktowany jako wysokokalo-

ryczny produkt, posiadający wiele właściwości, m.in. lecznicze o szerokim 

spektrum zastosowania (Roman, 2013b). Przykładowo może być stosowany  

w leczeniu przeziębienia oraz jako zamiennik cukru o niższym poziomie indek-

su glikemicznego (Majewska, Kowalska, Łapińska, 2012; Wilczyńska, 2011; 

Kędzia, Hołderna-Kędzia, 2017).  

Mimo że Polska jest uznawana za kraj słynący m.in. z miodu, jego spoży-

cie przez konsumentów w Polsce nie jest duże (Giemza, 2004; Majewska, Ko-

walska, Łapińska, 2012; Przybyłowski, Zabrocki, Wojtan, 2012; Roman, 

2013a). Według danych literaturowych spożycie miodu w Polsce mieści się  

w przedziale od 0,65 kg/osobę/rok do 1,32 kg/osobę/rok, natomiast w USA 

wynosi 3 kg/osobę/rok (Kowalczuk, Jeżewska-Zychowska, Trafiałek, 2017).  

W związku z tym interesujące stało się poznanie oraz porównanie czynników 

wpływających na wybór miodów przez konsumentów polskich oraz amerykań-

skich. Aspekt preferencji spożycia miodu przez konsumentów amerykańskich 

nie był do tej pory przedmiotem badań, więc podjęto również próbę określenia 

cech jakościowych oraz marketingowych mających wpływ na zakup miodu 

przez Polaków oraz Amerykanów.  
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Metodyka badań  

Metodą użytą w celu określenia preferencji spożycia miodu przez konsumentów 

polskich oraz amerykańskich była ankieta bezpośrednia. Zastosowaną formą 

badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowe-

go, składającego się z 14 pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. 

Kwestionariusz został przetłumaczony na język angielski (zgodnie z nazewnic-

twem) oraz rozpowszechniony drogą mailową wśród amerykańskich ankieto-

wanych. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2017 roku. 

Obszar badań w Polsce stanowiło województwo pomorskie oraz warmińsko-

mazurskie. W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej badania 

zostały przeprowadzone w stanie Tennessee i Floryda.  

W badaniu uczestniczyły 324 wybrane przypadkowo osoby prezentujące 

pięć przedziałów wiekowych. Respondenci z Polski stanowili 53% osób biorą-

cych udział w badaniu, a ankietowani z USA stanowili 47% ogółu responden-

tów. Charakterystykę respondentów przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Charakterystyka respondentów (w %) 

Kryterium Wiek (lata) Wykształcenie 

Ogół 
Kraj pocho-

dzenia 
18‒26 27‒35 36‒49 50‒65 >65 podstawowe średnie wyższe 

Polska  24 29 24 12 10 19 31 50 53 

USA 28 26 24 13 9 25 48 27 47 

Ogół 26 28 24 13 10 22 39 39 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem metod 

statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego. Do oceny zależności zasto-

sowano test niezależności chi2. Jako poziom istotności przyjęto p = 0,05. Do-

datkowo zbadano siłę zależności między cechami (pochodzenie respondentów) 

za pomocą współczynnika zbieżności korelacyjnej ‒ skorygowany współczyn-

nik Pearsona, gdzie n oznacza liczebność próby. Wartość współczynników 

zbieżności korelacyjnej zawiera się w przedziale (0, 1) i im jest ona bliższa 

wartości 1, tym siła korelacji jest większa. Jeśli wynosi ona powyżej 0,5, wska-

zuje to na zależność silną, a wartość w przedziale 0,2‒0,4 – na zależność niską. 

Wyniki badań oraz dyskusja 

W pierwszej części badania zapytano respondentów o ich stopień aktywności 

fizycznej oraz sposób odżywiania się. Miało to na celu określenie charaktery-
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styki respondentów, biorąc pod uwagę ich podejście do problemu odżywiania 

oraz zdrowego trybu życia. Można zauważyć, że większość osób biorących 

udział w badaniu należy do dwóch grup, które: czasami uprawiają sport i zdro-

wo się odżywiają (31%) oraz osób aktywnych fizycznie i zdrowo odżywiają-

cych się (24%). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie dotyczących 

sposobu aktywności fizycznej i odżywiania się, biorąc pod uwagę kraj pocho-

dzenia respondentów (chi2 = 7,1242). Wartość współczynnika zbieżności kore-

lacyjnej Pearsona wynosi 0,15. Zależność ta jest więc niska – można stwierdzić 

praktyczny brak korelacji. Należy zauważyć, że osoby starsze rzadziej uprawia-

ją sport, jednak zwracają baczną uwagę na zdrowe odżywianie się. Dane przed-

stawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Postawa respondentów w aspekcie odżywiania i zdrowego trybu życia (w %) 

Kryterium 
Ogół 
odpo-

wiedzi 

Kraj 

po-

cho-
dzenia 

Ogół 
odpo-

wiedzi 

Wiek (lata) Wykształcenie 

18‒26 27‒35 36‒49 50‒65 >65 

pod-

sta-

wowe 

śred-

nie 

wyż-

sze 

Jaką 

grupę 

osób 

repre-

zentuje 

Pani/ 

Pan? 

nie uprawiam sportu  

i nie zwracam uwagi 

na to, co jem 

11 
PL 7 7 0 0 14 33 3 4 3 

USA 16 12 20 17 5 31 9 8 6 

nie uprawiam sportu 

 i odżywiam się zdro-

wo 

19 
PL 19 7 12 24 29 44 12 3 13 

USA 20 2 25 14 45 38 8 11 10 

czasami uprawiam 

sport i odżywiam się 

zdrowo 

31 
PL 34 36 34 38 38 17 21 20 13 

USA 28 43 30 31 5 0 14 14 15 

jestem osobą aktywną 

fizycznie (trening min. 

2 razy w tyg.) i zdro-

wo się odżywiam 

24 

PL 25 31 30 29 19 0 9 19 10 

USA 23 24 20 22 30 23 9 11 15 

jestem osobą bardzo 

aktywną fizycznie 

(trening powyżej  

2 razy w tyg.) i zdro-

wo się odżywiam 

14 

PL 14 19 24 10 0 6 5 5 10 

USA 13 19 5 17 15 8 9 6 5 

Źródło: opracowanie własne. 

Pierwsza grupa pytań zawartych w kwestionariuszu dotyczyła zachowań 

konsumentów na rynku miodów (tab. 3). W pierwszym pytaniu poproszono 

ankietowanych o wskazanie, z jaką częstotliwością spożywają miody. Z prze-

prowadzonych badań wynika, że większość respondentów biorących udział  

w badaniu spożywa miody raz w tygodniu (41%). W dalszej kolejności ankie-

towani deklarowali, że spożywają miody raz w miesiącu (29%) oraz codziennie 

(18%). Do sporadycznego jedzenia miodów przyznało się 12% respondentów. 

Stwierdzono różnice istotne statystycznie w częstotliwości spożycia miodów 
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przez polskich oraz amerykańskich respondentów (chi2= 8,7942). Wartość 

współczynnika zbieżności korelacyjnej Pearsona wynosi 0,16. Zależność ta jest 

więc niska – można stwierdzić praktyczny brak korelacji. Częściej miody spo-

żywają Polacy. Codzienne spożywanie miodu deklaruje 20% osób, a raz w ty-

godniu 47% osób. Według badań przeprowadzonych przez Kowalczuk i wsp.  

(2017) w 2017 roku jedynie 6% Polaków jada miody codziennie. Badania prze-

prowadzone w 2011 i 2012 roku przez Romana i wsp. (2013a) wskazują na 

wyraźnie okazjonalny charakter spożywania miodów wśród Polaków. W przy-

padku Amerykanów deklaracje odnośnie do częstotliwości spożycia są nieco 

niższe. Codziennie jada miód tylko 16% osób z USA, a raz w tygodniu 34%. 

Nieco więcej respondentów amerykańskich (36%) jada miód raz w miesiącu. 

Można zauważyć również, że osoby z wyższym wykształceniem częściej sięga-

ją po miód niż osoby z wykształceniem średnim i podstawowym.  

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o deklarację ilości 

spożywanego miodu w okresie jednego miesiąca. Prawie połowa osób biorą-

cych udział w badaniu (45%) zjada mniej niż 250 g miodu/miesiąc, a jedynie 

22% osób zjada powyżej 500 g miodu/miesiąc. Ilość tę spożywają przeważnie 

osoby powyżej 65. roku życia mieszkające w Polsce (83%). Starsi Amerykanie 

deklarują, że spożywają około 200‒500 g miodu na miesiąc (62%). Stwierdzo-

no różnice istotne statystycznie w ilości spożycia miodów przez polskich oraz 

amerykańskich respondentów (chi2= 8,9129). Wartość współczynnika zbieżno-

ści korelacyjnej Pearsona wynosi 0,16. Zależność ta jest więc niska – można 

stwierdzić praktyczny brak korelacji. Mimo że doniesienia literaturowe wskazu-

ją na wyższe spożycie miodów wśród Amerykanów niż Polaków (Kowalczuk  

i in., 2017), ich deklaracje w powyższym badaniu odnośnie do ilości spożycia 

miodu są nieco niższe. Amerykanie jedzą mniejsze ilości miodu – 54% osób 

zjada poniżej 250 g miodu/miesiąc, a powyżej 500 g miodu/miesiąc zjada 17% 

osób. W przypadku Polaków 36% osób zjada 200‒500 g miodu na miesiąc,  

a 27% osób zjada powyżej 500 g miodu/miesiąc. Badania przeprowadzone  

z udziałem studentów przez Gontarz i wsp. wskazują, że spożycie miodu wśród 

danej grupy jest niższe ‒ zdecydowana większość osób deklaruje, iż zjada poni-

żej 100 g miodu/miesiąc (Gontarz, Błońska, Socha, 2016). 

W przypadku kwestii ekonomicznych ponad połowa respondentów (52%), 

jest w stanie zapłacić od 30 zł do 60 zł za 250 ml słoiczek miodu. Jedynie 13% 

osób płaci za taki słoiczek miodu ponad 60 zł. Stwierdzono różnice istotne sta-

tystycznie w aspekcie kwoty wydawanej na miód przez polskich oraz amery-

kańskich respondentów (chi2= 8,7740). Wartość współczynnika zbieżności ko-

relacyjnej Pearsona wynosi 0,16. Zależność ta jest więc niska – można stwier-

dzić praktyczny brak korelacji. Amerykanie chętniej wydają większe kwoty na 

miód – 58% płaci 30‒60 zł/250 ml oraz 15% płaci powyżej 60 zł/250 ml i grupę 

tę w większości tworzą osoby starsze. Natomiast Polacy (42%) kupują miody  
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w cenie 10‒30 zł/250 ml i są to przeważnie osoby młode oraz 30‒60 zł/250 ml 

miodu, tę grupę w większości tworzą osoby starsze. 

Tabela 3 

Częstotliwość, miejsce, ilość oraz kwota związane z zakupem miodu (w %) 

Kryterium 
Ogół 

odpo-

wiedzi 

Kraj 

pocho-

dzenia 

Ogół 

odpo-

wiedzi 

Wiek (lata) Wykształcenie 

18‒26 27‒35 36‒49 50‒65 >65 

pod-

sta-

wowe 

śred-

nie 

wyż-

sze 

Jak często 

spożywa 

Pani/Pan 

miód? 

codziennie 18 
PL 20 14 26 14 19 28 8 3 15 

USA 16 10 8 25 30 15 4 9 10 

raz w tygodniu 41 
PL 47 33 52 64 38 33 9 27 27 

USA 34 19 48 56 5 31 24 10 23 

raz w miesiącu 29 
PL 24 38 20 7 29 33 16 16 7 

USA 36 50 30 14 60 31 17 25 9 

sporadycznie 12 
PL 10 14 2 14 14 6 15 5 1 

USA 14 21 15 6 5 23 7 6 9 

Jaką ilość 

miodu 

spożywa 

Pani/Pan 

miesięcz-

nie? 

mniej niż 250 g 45 
PL 38 71 44 14 29 6 6 35 13 

USA 54 74 45 67 40 0 24 37 11 

250 g–500 g 33 
PL 36 19 32 69 33 11 38 5 19 

USA 29 12 35 19 50 62 15 4 33 

powyżej 500 g 22 
PL 27 10 24 17 38 83 6 10 18 

USA 17 14 20 14 10 38 11 9 6 

W jakim 

przedziale 

cenowym 

można 

umieścić 

miody, które 

Pani/Pan 

kupuje? 

do 10 zł za 250 

ml słoiczek 
35 

PL 42 55 52 40 24 11 24 24 18 

USA 26 29 38 25 5 23 8 19 7 

30 zł–60 zł za 

250 ml słoi-

czek 

52 
PL 46 29 40 55 52 78 18 20 27 

USA 58 62 43 67 70 54 31 28 29 

powyżej 60 zł 

za 250 ml 

słoiczek 

13 
PL 12 17 8 5 24 11 8 6 5 

USA 15 10 20 8 25 23 11 3 13 

Gdzie kupu-

je Pani/Pan 

miód? 

super-, hiper-

market 
14 

PL 11 13 19 6 5 3 11 9 3 

USA 16 21 28 4 13 4 7 8 10 

sklep osiedlo-

wy 
7 

PL 8 10 7 5 7 17 2 5 5 

USA 6 4 0 11 13 9 3 4 1 

pszczelarz 12 PL 13 7 7 18 19 22 8 6 6 
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USA 11 6 8 22 13 9 9 3 7 

bazar/rynek/ 

targowisko 
17 

PL 22 14 23 24 26 28 9 10 12 

USA 11 5 15 10 18 9 11 5 1 

przez internet 14 
PL 10 20 11 5 2 0 6 1 7 

USA 19 12 25 22 20 17 0 11 16 

sklep z ekolo-

giczną żywno-

ścią 

10 
PL 10 11 10 14 5 8 5 5 6 

USA 9 24 6 3 0 4 3 5 5 

od znajomych 7 
PL 5 5 5 5 7 3 2 5 1 

USA 9 14 9 4 5 13 3 6 4 

na jarmarkach 6 
PL 7 6 6 10 7 6 2 2 5 

USA 6 8 3 7 3 13 4 2 4 

dostaję  

w prezencie 
6 

PL 7 10 6 8 2 6 2 4 4 

USA 6 6 4 3 5 26 0 4 3 

mam własną 

pasiekę 
7 

PL 8 5 6 6 19 8 4 8 1 

USA 7 0 4 14 13 9 11 1 1 

Źródło: badania własne. 

Ankietowanych zapytano również o miejsce zakupu miodu. Z udzielonych 

odpowiedzi wynika, że ankietowani najczęściej kupują miody na bazarze lub 

targowisku (17%), przez internet (14%) oraz w super- i hipermarketach (14%). 

Bezpośrednio z pasieki od pszczelarzy kupuje tylko 10% ankietowanych. 

Stwierdzono różnice istotne statystycznie, biorąc pod uwagę miejsce zakupu 

miodu przez polskich oraz amerykańskich respondentów (chi2 = 32,5730). War-

tość współczynnika zbieżności korelacyjnej Pearsona wynosi 0,22. Zależność ta 

jest słaba. Polacy najczęściej kupują miody na bazarze/rynku/targowisku (22%) 

oraz bezpośrednio od pszczelarzy (13%) – grupę tą reprezentują głównie osoby 

po 36. roku życia. Według badań przeprowadzonych w 2008 roku przez Brat-

kowskiego i wsp. (Bratkowski, Wilde, Miećkowska, 2008), respondenci naj-

chętniej kupują miód od pszczelarza (84,8%), ceniąc sobie bezpośredni kontakt 

z jego producentem. Natomiast według badań Kowalczuk i in. 32% osób kupuje 

miody na bazarze a 27,4% osób w pasiece i grupę tę tworzyły osoby starsze  

w wieku powyżej 45. roku życia (Kowalczuk i in., 2017). Można zauważyć, że 

20% młodych Polaków deklaruje, że kupuje miód przez internet. Natomiast 

Amerykanie dokonują najczęściej zakupu miodu przez internet (19%) –  

w głównej mierze są to osoby z wyższym wykształceniem. Drugim najczęściej 

wybieranym miejscem przez Amerykanów jest hiper- i supermarket (16%), 

gdzie najczęściej zaopatrują się w miód dwie najmłodsze grupy wiekowe. Naj-
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starsza grupa wiekowa Amerykanów deklaruje, że stosunkowo często dostaje 

miód w prezencie (26%).  

Badanie miało również na celu poznanie czynników determinujących de-

cyzje konsumentów dotyczące zakupu miodów (tab. 4). Ankietowanych popro-

szono o wskazanie czynników, które wpływają na podejmowane przez nich 

decyzje dotyczące zakupu miodu.  

Tabela 4 

Czynniki determinujące decyzje konsumentów dotyczące zakupu miodu (w %) 

Kryterium 

Ogół 

odpo-

wiedzi 

Kraj 

pocho-

dzenia 

Ogół 

odpo-

wiedzi 

Wiek (lata) Wykształcenie 

18‒26 27‒35 36‒49 50‒65 >65 

pod-

sta-

wowe 

średnie wyższe 

Jaki 
rodzaj 

miodu 

Pani/Pan 

preferu-

je? 

jasny 53 
PL 49 62 64 24 43 44 20 25 26 

USA 58 48 58 67 60 69 19 35 28 

ciemny 31 
PL 42 31 24 67 48 50 15 21 23 

USA 20 17 25 8 35 23 4 8 18 

obojęt-

ne 
15 

PL 9 7 12 10 10 6 15 4 1 

USA 22 36 18 25 5 8 27 7 4 

Jaką 
postać 

miodu 

preferuje 
Pani/ 

Pan? 

płynna 68 
PL 61 83 60 76 14 28 27 31 31 

USA 75 88 80 75 75 23 32 38 41 

skrysta-

lizowa-

na 

23 
PL 34 12 30 24 76 67 18 15 17 

USA 10 0 5 14 0 62 8 5 2 

obojęt-

ne 
10 

PL 6 5 10 0 10 6 5 5 1 

USA 15 12 15 11 25 15 9 7 6 

Którą 

odmianę  
miodu 

Pani/Pan 

preferu-
je? 

rzepa-

kowy 
10 

PL 12 17 5 2 21 50 5 16 12 

USA 9 7 9 6 10 30 9 2 16 

wrzo-

sowy 
4 

PL 5 4 6 8 7 6 6 8 6 

USA 3 0 8 1 5 0 1 2 5 

spadź 

iglasta 
8 

PL 8 7 7 10 12 6 5 16 8 

USA 7 4 3 21 5 13 8 2 13 

akacjo-

wy 
6 

PL 9 17 5 5 2 11 2 20 9 

USA 2 5 0 1 0 9 3 0 4 

spadź 

liściasta 
6 

PL 5 8 9 2 2 17 4 7 6 

USA 7 2 10 8 13 4 6 4 13 

wielo- 21 PL 17 10 13 5 10 28 17 22 17 



Preferencje konsumentów polskich oraz amerykańskich… 125 

kwia-

towy 
USA 26 35 20 7 15 52 24 10 48 

grycza-

ny 
8 

PL 12 8 14 7 26 17 9 20 12 

USA 5 5 8 6 0 35 3 1 9 

nekta-

rowo-

spa-

dziowy 

3 

PL 3 2 4 2 0 8 3 2 3 

USA 4 7 4 1 3 22 4 0 7 

lipowy 10 
PL 12 15 14 6 2 31 8 17 12 

USA 9 5 15 3 13 35 6 3 16 

bez 

znacze-

nia 

22 
PL 17 31 7 2 2 11 23 22 17 

USA 28 26 15 1 3 122 34 3 52 

Który 

czynnik 

jest 

brany 

pod 

uwagę 

przez 

Pa-

nią/Pana 

przy 

wyborze 

miodu? 

cena 15 
PL 16 14 14 5 10 61 17 8 16 

USA 15 14 3 7 15 70 12 3 27 

opako-

wanie 
7 

PL 5 2 9 0 2 22 5 3 5 

USA 10 13 5 11 0 52 11 1 19 

kraj 

pocho-

dzenia 

6 
PL 8 14 7 7 5 6 9 11 8 

USA 3 4 5 3 0 9 0 2 5 

marka 9 
PL 8 19 7 0 0 25 9 7 8 

USA 11 14 3 4 5 35 14 1 20 

odmia-

na mio-

du 

20 
PL 23 21 13 24 50 19 17 44 24 

USA 16 2 35 10 18 52 11 6 29 

barwa 12 
PL 9 10 5 5 5 28 8 8 9 

USA 15 24 10 3 10 22 15 7 28 

zapach  8 
PL 9 10 10 0 2 11 9 14 9 

USA 8 5 3 10 5 13 11 1 14 

konsy-

stencja 
13 

PL 11 11 14 7 5 6 5 26 11 

USA 16 14 20 6 8 43 16 5 29 

smak 9 
PL 11 18 5 2 7 6 2 28 11 

USA 7 5 8 3 5 26 8 1 13 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci wolą spożywać miody jasne (53%), a dla 15% osób jest to 

obojętne. Stwierdzono różnice istotne statystycznie w aspekcie rodzaju miodu 

wybieranego przez konsumentów polskich oraz amerykańskich (chi2= 21,8510). 

Wartość współczynnika zbieżności korelacyjnej Pearsona wynosi 0,25. Zależ-

ność ta jest słaba. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że Amerykanie czę-
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ściej wybierają miody jasne (58%) niż ciemne (20%). Polscy respondenci są 

bardziej wymagający w stosunku do barwy wybieranego miodu i jedynie 9% 

osób stwierdziło, że ten czynnik jest mu obojętny przy wyborze miodu. Nato-

miast wśród Amerykanów odsetek ten wyniósł 20%. W obu krajach grupę tę 

reprezentują w głównej mierze osoby młode. Można zauważyć, że w przypadku 

polskich respondentów osoby młodsze chętniej wybierają miody jasne, a osoby 

starsze miody ciemne. 

Znaczna większość respondentów wybiera miody płynne (68%) i są to  

w głównej mierze osoby starsze, jedynie dla 10% jest to kwestia obojętna. 

Stwierdzono statystycznie istotne różnice dotyczące konsystencji wybieranego 

miodu przez konsumentów amerykańskich i polskich (chi2= 28,8378). Wartość 

współczynnika zbieżności korelacyjnej Pearsona wynosi 0,29. Zależność ta jest 

więc słaba. Amerykanie wybierają chętniej miody płynne (75%) niże Polacy 

(61%). Natomiast w przypadku formy skrystalizowanej miodu, to aż 34% Pola-

ków wybiera świadomie taki miód i są to przeważnie osoby starsze, po 50. roku 

życia.  

Następnie zapytano respondentów, jaką odmianę miodu wybierają najczę-

ściej. Tylko dla 22% respondentów polskich odmiana była cechą obojętną, a dla 

Amerykanów w 28%. Respondenci najczęściej wskazywali miód wielokwiato-

wy (21%), rzepakowy (10%) oraz lipowy (10%). Według badań przeprowadzo-

nych przez Kowalczuk i wsp. oraz Giemzę polscy konsumenci wybierają chęt-

nie miody wielokwiatowe (66,7%) oraz miody lipowe (60,9%) (Giemza, 2004; 

Kowalczuk i in., 2017). Stwierdzono różnice istotne statystycznie w aspekcie 

odmiany miodu wybieranego przez konsumentów amerykańskich oraz polskich  

(chi2= 43,6855). Wartość współczynnika zbieżności korelacyjnej Pearsona wy-

nosi 0,25 ‒ zależność ta jest więc niska. Amerykanie częściej (26%) niż Polacy 

(17%) wskazują miód wielokwiatowy jako swój ulubiony. Tylko niektórzy  

w grupie osób pochodzących z USA zaznaczali takie odmiany, jak: rzepak i lipa 

(po 9% wskazań), spadź iglasta i liściasta (po 7% wskazań), gryka (5%) wrzos 

(3%), akacja (2%). W przypadku respondentów z Polski można zauważyć, że 

chętniej wybierają różne odmiany miodów: gryczany, rzepakowy i lipowy (po 

12% wskazań). 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że większość, bo jedna piąta re-

spondentów, podczas wyboru miodu kieruje się jego odmianą (20%), a w dal-

szej kolejności ceną (15%). Nieco mniejsza grupa ankietowanych bierze pod 

uwagę konsystencję (13%) oraz barwę miodu (12%). Podczas wyboru ankieto-

wani kierują się także: marką (9%), smakiem (9%) oraz zapachem (8%) i opa-

kowaniem (7%), a na końcu biorą pod uwagę kraj pochodzenia miodu (6%). 

Stwierdzono różnice istotne statystycznie w aspekcie czynników determinują-

cych decyzje konsumentów polskich oraz amerykańskich dotyczące zakupu 

miodu (chi2= 30,7071). Wartość współczynnika zbieżności korelacyjnej Pear-
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sona wynosi 0,21. Zależność ta jest więc niska. Polscy respondenci deklarują, 

że najważniejszymi cechami branymi pod uwagę przy wyborze miodu są: od-

miana miodu (23%), konsystencja (16%), smak (11), barwa (9), zapach (9%)  

i marka (8%). Można zauważyć, że dla osób w wieku 50‒65 lat najistotniejsza 

jest odmiana miodu (50%). Amerykanie natomiast w głównej mierze zwracają 

uwagę na odmianę miodu (16%), konsystencję (16%) oraz jego cenę (15%). 

Można zauważyć, że w czasie wyboru miodu biorą oni również pod uwagę 

takie cechy, jak: barwa (15%), marka (11%), opakowanie (10%). Głównym 

czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze miodu przez osoby starsze (po-

wyżej 65. roku życia) w Polsce (61%) i USA (70%) jest jego cena. W Polsce 

dodatkowo starsze osoby kierują się również barwą miodu (28%).  

Kolejne pytanie miało na celu ocenę zadowolenia z rynku miodów w kraju 

respondentów (tab. 5). Respondenci deklarują, że jakość oferowanych miodów 

jest wysoka (23%), głównie są to respondenci z USA (26%). Ankietowani uwa-

żają również, że oferta wyboru miodów spełnia ich oczekiwania (19%) – grupę 

tę tworzyły głównie osoby z Polski. Stwierdzono różnice istotne statystycznie 

dotyczące opinii respondentów polskich oraz amerykańskich na temat rynku 

miodów w ich kraju (chi2= 14,9543). Wartość współczynnika zbieżności kore-

lacyjnej Pearsona wynosi 0,21 ‒ zależność ta jest niska. Polacy uważają, że 

miody w ich kraju są drogie (10%) ‒ głównie osoby powyżej 65. roku życia 

(33%), a Amerykanie uważają natomiast, że trudno znaleźć miód o zadowalają-

cej jakości (10%). 

Tabela 5 

Ocena krajowego rynku miodów (w %) 

Z którymi stwierdze-

niami dotyczącymi 

rynku miodów w Pol-

sce/USA zgadza się 

Pani/Pan? 

Ogół 

odpo-

wiedzi 

Kraj 

pocho-

dzenia 

Ogół 

odpo-

wiedzi 

Wiek (lata) Wykształcenie 

18‒26 27‒35 36‒49 50‒65 >65 

pod-

sta-

wowe 

śred-

nie 
wyż-

sze 

Oferta spełnia moje 

oczekiwania 
19 

PL 21 24 26 24 10 11 11 8 12 

USA 15 24 5 6 25 31 5 8 9 

Oferta jest bardzo 

duża 
14 

PL 15 19 4 10 38 22 11 9 5 

USA 12 7 18 17 10 0 11 5 4 

Jakość oferowanych 

miodów jest wysoka 
23 

PL 19 21 24 26 5 0 9 11 9 

USA 26 36 15 36 10 31 15 15 9 

Ceny miodów są 

przystępne 
17 

PL 14 5 24 19 14 0 3 10 7 

USA 21 24 15 17 25 31 8 8 16 

Miód jest dostępny 

praktycznie wszędzie 
14 

PL 16 10 12 21 33 11 5 6 10 

USA 12 2 15 22 15 0 4 8 4 
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Ceny miodów są za 

wysokie 
7 

PL 10 17 8 0 0 33 8 3 5 

USA 4 0 5 3 15 0 5 1 0 

Trudno znaleźć miód 

o zadowalającej jako-

ści 

7 
PL 4 5 2 0 0 22 5 2 1 

USA 10 7 28 0 0 8 1 4 10 

Źródło: badania własne. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie następujących czynników, 

które wpływają na zachowania konsumentów polskich oraz amerykańskich  

w zakresie wyboru miodu:   

1. Konsumenci spożywają miody raz w tygodniu. Amerykanie jedzą miody 

rzadziej niż Polacy. Można zauważyć również, że osoby z wyższym wy-

kształceniem częściej sięgają po miód niż osoby z wykształceniem średnim 

i podstawowym.   

2. Większość ankietowanych spożywa do 250 g miodu na miesiąc. Mimo że 

doniesienia literaturowe wskazują na wyższe spożycie miodów wśród Ame-

rykanów niż Polaków (Kowalczuk i in., 2017), ich deklaracje w powyższym 

badaniu są nieco niższe aniżeli Polaków.  

3. Amerykanie chętniej wydają większe kwoty na miody niż Polacy.  

W związku z tym należałoby zwrócić uwagę na dostosowanie cen miodów 

do możliwości finansowych polskich konsumentów.  

4. Ankietowani najczęściej kupują miody na bazarze lub targowisku, przez 

internet oraz w super- i hipermarketach. Polscy konsumenci wybierają 

przeważnie bezpośrednią formę sprzedaży (bazar lub pszczelarza), a ame-

rykańscy konsumenci wolą zakupy miodu przez internet.  

5. Respondenci wolą miody jasne oraz płynne. Młodzi ludzie, niezależnie od 

pochodzenia, nie mają znacznych preferencji w tym aspekcie. Wśród pol-

skich konsumentów zauważono, że miody jasne są wybierane przeważnie 

przez osoby młode, a miody ciemne przez osoby starsze.  

6. Respondenci wskazują, że przy wyborze miodu głównie zwracają uwagę na 

jego odmianę, jednak w przypadku dokładnego wskazania wybieranej od-

miany deklarują obojętną postawę w tym aspekcie. Respondenci nie zwra-

cają uwagi na odmianę wybieranego miodu, a jeżeli już dokonują wyboru, 

to wybierają miody wielokwiatowe. Można stwierdzić, że polscy respon-

denci większą uwagę zwracają na odmiany miodów, wybierając miody ga-

tunkowe częściej niż miody wielokwiatowe. Amerykanie reprezentują od-

mienną postawę w tym aspekcie. 

7. Głównymi czynnikami, którymi kierują się konsumenci przy zakupie miodu 

jest cena, a także cechy sensoryczne, takie jak: konsystencja oraz barwa. 

Konsumenci amerykańscy zwracają również uwagę na estetykę opakowania 
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oraz markę miodu, co w przypadku polskich konsumentów odgrywa bardzo 

małe znaczenie. 

8. Można zauważyć różnice w opinii Polaków oraz Amerykanów dotyczącej 

rynku miodów w ich kraju. Amerykanie deklarują, że jakość oferowanych 

miodów jest wysoka, ale trudno znaleźć miód o zadowalającej jakości. Po-

lacy zaś uważają, że oferta wyboru miodów spełnia ich oczekiwania, jednak 

miody są drogie.  
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Consumer preferences for the Polish and USA consumption of honey 

Keywords: honey, consumer preferences, honey market 

Summary. Literature research prove that Polish consumers eat honey sporadically, 

while the consumption of honey in the USA is several times higher. Therefore, it be-

came interesting to know the factors influencing the selection of honey by Polish and 

American consumers. As the result of the conducted research it can be stated that the 

Polish consumers eat more likely honeys from different botanical origin than American 

consumers. People from both countries are more likely to choose liquid honeys. Polish 

people declare higher honey consumption per month but Americans are able to pay  

a higher price for honey. The main factors that drive consumers who buy honey are the 

price of honey and its sensory properties such as consistency and color. American con-

sumers also pay attention to the esthetics of the packaging and the honey brand, which 

in the case of Polish consumers play very little importance. 
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badań 

Streszczenie. Segment starszych konsumentów to najszybciej rosnący rynek, który zgła-

sza wiele niezaspokojonych potrzeb. Poznanie tych potrzeb, ale również zachowań i de-

cyzji seniorów, jest ważnym wyzwaniem, z którym nie radzą sobie tradycyjne metody 

badań marketingowych, opierające się na słownych sprawozdaniach badanych. Z tego 

względu proponuje się wykorzystanie nowoczesnych badań, które bazują na pomiarach 

fizjologicznych uwagi wzrokowej. Podstawową zaletą tego rodzaju badań  jest właści-

wość predykcji zachowań konsumentów na podstawie rzeczywistych informacji, które 

nie pochodzą z zeznań introspekcyjnych. Okazuje się jednak, że prowadzenie takich ba-

dań wymaga wiedzy i przewidywania określonych problemów wynikających z gorszej 

sprawności narządu wzroku oraz funkcji poznawczych starszych respondentów. Celem 

artykułu jest przedstawienie trudności metodologicznych prowadzenia badań okulogra-

ficznych ze starszymi respondentami. 

Wprowadzenie 

Starsi konsumenci reprezentujący coraz większą część populacji stanowią atrak-

cyjny temat publikacji naukowych. Badacze, aby poznać i zrozumieć zachowania 

starszych konsumentów, sięgają po coraz nowsze narzędzia i techniki badań,  

w tym okulografię, nazywaną eye-trackingiem. Autorka na podstawie rozważań 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/


Ewa Jerzyk 134 

teoretycznych, przeglądu artykułów naukowych oraz własnych doświadczeń ba-

dawczych przedstawia trudności i ograniczenia prowadzenia badań okulograficz-

nych wśród starszych konsumentów.  

W wielu publikacjach metodologicznych dotyczących badań okulograficz-

nych nie poświęca się wystarczającej uwagi ograniczeniom i trudnościom pro-

wadzenia tych badań wśród starszych respondentów. Zazwyczaj do badań oku-

lograficznych rekrutowane są osoby młode i zdrowe, często są nimi studenci. Ar-

tykuł nie ma charakteru całościowego opracowania zagadnienia rekrutacji i pro-

wadzenia badań eye-trackingowych wśród seniorów, lecz w zamierzeniu autorki 

ma służyć zainteresowanym prowadzeniem takich badań i stanowić zachętę do 

dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w tego typu badaniach.  

Okulografia ‒ metoda badań marketingowych 

Okulografia służy do śledzenia aktywności wzrokowej badanego, tego, gdzie pa-

trzy, jak długo i co skupia jego uwagę (Stolecka-Makowska, Wolny 2014; Gar-

czarek-Bąk, 2016). Proces postrzegania przebiega w dwóch etapach – najpierw 

następuje detekcja bodźca, czyli jego wykrycie przez system wzrokowy bada-

nego, następnie sygnał jest przekazywany do mózgu, w którym dokonuje się in-

terpretacja i magazynowanie w pamięci. Pierwszy etap często ma charakter mi-

mowolny i nieświadomy dla badanego, zaś drugi wymaga wysiłku poznawczego, 

sterowanego wolą i motywacją. Jednak nawet nieświadome patrzenie wpływa na 

świadome decyzje (Derbaix, Abeele, 2001). 

Wykorzystanie okulografii (inwazyjnej) w marketingu datuje się od końca 

XIX wieku, jednak dopiero wiek XX przyniósł nowe rozwiązania technolo-

giczne, niższe ceny urządzeń, łatwiejszą obsługę i coraz dokładniejsze pomiary. 

Te wszystkie ulepszenia doprowadziły do większego zainteresowania badaczy 

wykorzystaniem okulografii do badania:  

– uwagi wzrokowej i jej rozkładu na różnych nośnikach komunikacji, 

– postrzegania informacji (werbalnych, niewerbalnych) na opakowaniach, 

etykietach, ich ważności z punktu widzenia decyzji zakupowych, 

– atrakcyjności ofert sklepów internetowych, półek sklepowych, 

– użyteczności stron internetowych, 

– przewidywania zachowań i decyzji nabywców na podstawie uwagi 

wzrokowej i jej rozkładu, 

– procesu przetwarzania informacji (centralne i peryferyczne), 

– odbioru bodźców nacechowanych emocjonalnie, 

– i wielu innych kwestii dotyczących skuteczności komunikacji marketin-

gowej. 

Obserwacja ruchu oczu dostarcza wiedzy o zachowaniach nabywców i sku-

teczności komunikacji marketingowej, których nie można uzyskać tradycyjnymi 
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metodami badań opierającymi się na deklaratywnych opiniach badanych. Doko-

nany przez Olejniczaka (2016) przegląd technik badań marketingowych wska-

zuje, że w dalszym ciągu sprawozdania słowne w badaniach bezpośrednich, oso-

bistych stanowią główne źródło wiedzy o zachowaniach seniorów. Powoli jednak 

zauważa się rosnące zainteresowanie nowszymi badaniami, które pomijają intro-

spektywny opis badanego. Okulografia bazująca na mimowolnej i nieświadomej 

uwadze wzrokowej wskazuje na te cechy produktów, opakowań, reklam, które 

podlegają realnej ocenie konsumentów podczas podejmowania decyzji zakupo-

wych. Informuje o tym, jakie bodźce wizualne w największym stopniu determi-

nują decyzje zakupu, a jakie nie są w tym procesie uwzględniane.  

Badacze wykorzystujący eye-tracking posługują się najczęściej w analizie 

danych: fiksacjami (względne skupienia wzroku), sakkadami (szybkie prze-

mieszczenia wzroku), szerokością źrenic (zwężanie lub rozszerzanie pod wpły-

wem emocji), obszarami zainteresowania ROI (regions of interest), a w odniesie-

niu do parametrów ilościowych poddawane są typowym analizom statystycznym 

(testy istotności, analiza wariancji i regresji). Wszystkie te wskaźniki wykazują 

dużą wrażliwość na dysfunkcje narządu wzroku i zaburzenia poznawcze bada-

nego. Tym trudnościom należy zatem poświęcić najwięcej uwagi, omawiając 

uwarunkowania metodologiczne prowadzenia badań okulograficznych wśród 

starszych respondentów. 

Wady wzroku starszych konsumentów 

Mimo że śledzenie wzroku w marketingu jest obecnie już coraz powszechniej 

stosowane, to jednak dominują badania prowadzone wśród studentów i młodych 

dorosłych (enigmatycznie określanych jako „zdrowe osoby”). Nieliczne tylko ba-

dania marketingowe z wykorzystaniem eye-trackingu dotyczą starszych respon-

dentów (Murata, 2006; Murphy, Isaacowitz, 2010, Añaños-Carrasco, 2015; 

Świda, Jaracz, 2017), przedstawicieli, tzw. siwiejącego pokolenia Baby Boo-

mers, którzy w Polsce stanowią 23% zbiorowości (GUS, 2017).  

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby oczu występują  

u 285 mln osób na całym świecie, z czego 65% ma 60 lat i więcej (Samoliński, 

Gierczyński, 2015). Według Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia  

z 2014 roku uszkodzenia i choroby oczu stanowią przyczynę 27,3% wszystkich 

niesprawności Polaków, a w odniesieniu do osób w wieku powyżej 60 lat – ponad 

35% (Stan zdrowia…, 2016). Najczęstsze choroby oczu to zaćma, jaskra i AMD, 

czyli zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Zatem proces starzenia się 

wzroku może być istotnym uwarunkowaniem decyzji o wyborze metody badań.  

Nie ma jasno zdefiniowanych granic, jakie wady wzroku uniemożliwiają 

prowadzenie badań eyetrackingowych. W procesie rekrutacji badanych zaleca 

się, aby osoby nie nosiły okularów, soczewek dwuogniskowych, trójognisko-
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wych, warstwowych lub progresywnych, nie cierpiały na jaskrę, zaćmę, opada-

jącą powiekę, nie miały implantu gałki ocznej ani wady wzroku większej niż +/‒ 

2 dioptrie. Doświadczenie autorki wskazuje, że nawet wyższa wada wzroku po-

zwala na przeprowadzenie skutecznego pomiaru, ale nie jest to zasadą, lecz wy-

jątkiem. Holmqvist i in. (2011) dodają do tej długiej listy również suche oczy 

oraz makijaż oczu, który może uniemożliwiać przeprowadzenie pomiaru eye- 

-trackingowego.  

W przypadku badań okulograficznych prowadzonych wśród starszych re-

spondentów konieczne staje się odrzucenie dużej części badanych – Isaacowitz  

i in. (2008) podają, że nawet co druga osoba jest odrzucana. Głównym powodem 

tak dużego odsiewu są trudności z kalibracją oraz brak poprawnie zarejestrowa-

nej ścieżki patrzenia respondenta. Wykluczane są też pomiary, które znacznie 

odbiegają od pozostałych (punktem odniesienia staje się wtedy przekroczenie 

trzech wartości odchylenia standardowego). Dla porównania – wśród młodszych 

respondentów negatywna weryfikacja dotyczy zaledwie 15% pomiarów. 

Wpływ deficytu funkcji poznawczych i zaburzeń emocjonalnych responden-

tów w badaniach okulograficznych 

Z wiekiem senioralnym wiążą się negatywne zmiany w obszarze funkcjo-

nowania poznawczego, gorzej działa uwaga, pamięć, inteligencja płynna (By-

czewska-Konieczny, Kielar-Turska, Paleczna, 2013). Pogarszanie się wydajności 

procesów poznawczych ma charakter indywidualny, osoby starsze różnią się mię-

dzy sobą pod względem tempa i obrazu starzenia się, które z kolei wynikają  

z uwarunkowań genetycznych, doświadczeń życiowych i strategii adaptacyjnych 

(Steuden, 2011, s. 32). Z perspektywy procedury badań okulograficznych szcze-

gólnie ważne wydają się mniejsze zdolności przetwarzania nowych informacji, 

koncentracji, uwagi i zapamiętywania, które bezpośrednio przekładają się na 

wskaźniki pomiaru uwagi wzrokowej – fiksacje, sakkady i czasy eksploracji wi-

zualnej. Na podstawie ustaleń Buswella wiadomo, że istnieje zależność między 

fiksacjami i sakkadami a znajomością obrazu (Francuz, 2010). W pierwszej fazie 

badany zapoznaje się z obrazem, dlatego sakkady są dłuższe, a fiksacje krótsze. 

Gdy obraz jest rozpoznany, następuje bardziej szczegółowe analizowanie – sak-

kady się skracają, a fiksacje wydłużają. W przypadku badań komparatywnych 

wskaźniki uwagi wzrokowej osób w starszym wieku mogą istotnie różnić się od 

wskaźników młodszych respondentów z powodu wydłużonego czasu reakcji na 

bodźce lub posiadanego doświadczenia (np. seniorzy mogą nie być tak zaznajo-

mieni z mediami społecznościowymi czy interfejsem). Szczególnie jest to wi-

doczne w czasach ekspozycji bodźców wzrokowych – dla młodszych responden-

tów czas ekspozycji może się dłużyć, dla starszych będzie niewystarczający do 

pełnej eksploracji wizualnej obrazu. Murata (2006) wskazuje, że starsi respon-

denci mają mniejsze doświadczenie z komputerami, co przekłada się na słabsze 
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czasy reakcji mierzone kliknięciami i gorszy czas reakcji na zadania pojawiające 

się na monitorze. Podkreśla też konieczność pomiaru dominującego oka (np. przy 

użyciu metody dominującego palca Rosenbacha) i przeprowadzaniu kalibracji 

dla tego oka, co może być pomocne w procesie interpretacji wyników.  

Percepcja seniorów, oprócz słabnących zasobów uwagi i koncentracji, cha-

rakteryzuje się słabszą umiejętnością radzenia sobie ze wszystkimi zakłóceniami, 

które rozpraszają uwagę. Badania eye-trackingowe prowadzone w atmosferze la-

boratoryjnej mogą być stresujące zwłaszcza dla starszych respondentów, być źró-

dłem lęku i prowadzić do anormalnych zachowań. Z tego względu w jednym  

z przeprowadzonych badań autorka uznała, że w celu zapewnienia wygodnych 

warunków badanie przeprowadzone zostanie w naturalnych warunkach (Senio-

ractive Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu). Okazało się, że środowi-

sko takie generowało więcej dystraktorów niż laboratorium. Starsi badani nie wy-

kazywali zaangażowania i motywacji, tracili kontakt z badanym obrazem, chęt-

niej wchodzili w interakcję werbalną z badaczami. Dłużej trwał też proces kali-

bracji, ponadto w trakcie nawet krótkiego badania (trwającego ok. 15 min) nale-

żało powtarzać kalibrację. Choć w literaturze podaje się, że ponowna kalibracja 

powinna być przeprowadzana tylko przy dłuższych badaniach trwających ponad 

0,5 h (Lahey, Oxley, 2016), to jednak badania uwagi osób starszych wymagają 

innej procedury. Zauważono też efekt Hawthorne’a, kiedy badani wyrażali swoje 

opinie w sposób deklaratywny w obecności prowadzących badanie. Na podsta-

wie tych obserwacji można przypuszczać, że unieruchomienie głowy badanego 

w trakcie pomiaru okulograficznego (położenie brody respondenta na specjalnej 

podpórce unieruchamiającej głowę respondenta w trakcie badania) lub użycie 

eyetrackera stacjonarnego, jak i warunki laboratoryjne mogą istotnie wpływać na 

sukces badania. 

Obniżenie sprawności organizmu z powodu starości, ale również ageizm 

czy negatywne stereotypy człowieka starego w społeczeństwie są uznawane za 

źródło stresu i kryzysu emocjonalnego seniorów. Osoby charakteryzujące się za-

burzeniami afektywnymi, odczuwające depresję inaczej postrzegają, częściej kie-

rują wzrok na obrazy lub wyrazy o negatywnym zabarwieniu. Występowanie 

stresu wśród starszych osób jest dość powszechne, w związku z tym można są-

dzić, że funkcjonowanie uwagi wzrokowej przełoży się na wskaźniki okulogra-

ficzne, takie jak zwiększone fiksacje i rewizyty w odniesieniu do bodźców nega-

tywnych. Większa uwaga koncentrowana na bodźcach negatywnych i częstsze 

do nich powroty przełożą  się na lepsze zapamiętywanie takich informacji.  

Badania wykazują, że osoby starsze w porównaniu z młodszymi osiągają 

słabsze wyniki w rozpoznawaniu emocji komunikowanych na twarzy. Ponadto 

starsi patrzą częściej na dolny rejon twarzy (usta), a młodsi na górny (oczy). 

Wpływ wieku na selektywną uwagę bodźców emocjonalnych jest udokumento-

wany w literaturze (Isaacowitz, Riediger, 2011; Ebner, He, Johnson, 2011) i może 
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istotnie różnicować wyniki pomiarów w zróżnicowanych wiekowo grupach ba-

danych. Starsze osoby mają deficyty w rozpoznawaniu szczególnie złości, stra-

chu i smutku. Dlatego przed badaniem warto ustalić umiejętności poznawcze  

i stan afektywny badanego, aby przeprowadzić poprawną analizę danych. 

Samoocena badanego  

Istotnym problemem w badaniach okulograficznych są błędne deklaracje bada-

nych odnośnie do sprawności widzenia czy umiejętności poznawczych w ankie-

tach rekrutacyjnych. Psychologowie wykorzystują wiele narzędzi diagnozują-

cych zasoby badanego, aby uniknąć problemów z dokonywaniem pomiarów i in-

terpretacją danych. Są to zarówno testy badające wiek metrykalny i psycholo-

giczny, edukację, samoocenę zdrowia, różne skale do oceny sprawności narządu 

wzroku (test Snellena, test widzenia z bliska, test czułości kontrastu) oraz serię 

testów adresowanych do zasobów poznawczych – test inteligencji, test oceny otę-

pienia, test rozumienia słów, oceny depresyjności, test osobowości, test orientacji 

życiowej, inwentarz stanu i cechy lęku, skalę pozytywnego i negatywnego afektu. 

W odniesieniu do badań okulograficznych wykorzystywanych do problemów 

marketingowych tego typu narzędzia są rzadko stosowane do oceny starszych 

respondentów, choć badacze potwierdzają ich zasadność (Soederberg, Miller, 

2014).  

Podsumowanie 

Wiele krajów, szczególnie Europy, szybko się starzeje, stąd coraz większe wy-

zwania dla polityki społecznej w zakresie aktywizacji seniorów, aktywnego ich 

uczestnictwa w życiu, ale również dla przedsiębiorstw i marek dedykujących 

swoje dobra i usługi temu segmentowi rynku. W ostatnich latach badacze coraz 

więcej zainteresowania wykazują percepcją wizualną starszego konsumenta, 

która jest odpowiedzialna za odbiór i przetwarzanie informacji obrazowej. Dzięki 

badaniom okulograficznym można poznać utajone czynniki determinujące za-

chowania starszych konsumentów. Prowadzenie badań eyetrackingowych w gru-

pach starszych respondentów jest obciążone wieloma trudnościami metodolo-

gicznymi, które powinien uwzględnić badacz w poszczególnych etapach prowa-

dzenia badań: rekrutacji, przebiegu oraz analizie danych.  

Bibliografia 

Añaños-Carrasco, E. (2015). EyeTracker Technology in Elderly People: How Integrated Television 
Content is Paid Attention to and Processed. Comunicar, 23, 45, 75‒83. 

Byczewska-Konieczny, K., Kielar-Turska, M., Paleczna, M. (2013). Znaczenie zasobów poznaw-

czych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym. Psychologia Rozwojowa, 
18 (4), 8‒93. 



Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach starszych… 139 

Ebner, N.C., He, Y., Johnson, M.K. (2011). Age and emotion affect how we look at a face: Visual 

scan patterns differ for own-age versus other-age emotional faces. Cognition & Emotion, 25 
(6), 983‒997. doi:10.1080/02699931.2010.540817. 

Derbaix, C., Abeele, P.V. (2001). Wnioskowanie a upodobania konsumentów. Status poznania i 

świadomości w teorii zachowania konsumenta. W: M. Lambkin, G.R. Foxall, F. Raaij,  

B. Heilbrunn (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Francuz, P. (2010). Strategie przeszukiwania pola wzrokowego podczas wykonywania zadań rota-

cji umysłowej. W: K. Jodzio, E.M. Szepietowska (red.), Neuronalne ścieżki poznania i za-
chowania. Rozważania interdyscyplinarne (s. 43‒65). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Garczarek-Bąk, U. (2016). Użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych determi-
nant zachowań zakupowych nabywców. Ekonometria, 3, 54‒71. 

GUS (2017). Ludność Polski w wieku 60 lat i więcej. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/ob-
szary-tematyczne/osoby-starsze/. 

Holmqvist, K.M., Nyström, R., Andersson, R., Dewhurst, H., Jarodzka, J. van de Weijer, J. (2011). 

Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures. USA: Oxford University 

Press. 

Isaacowitz, D.M., Riediger, M. (2011). When age matters: Developmental perspectives on cogni-

tion and emotion. Cognition & Emotion, 25 (6), 957‒967. doi:10.1080/02699931.2011. 
561575. 

Isaacowitz, D.M., Toner, K., Goren, D., Wilson, H.R. (2008). Looking While Unhappy: Mood-

Congruent Gaze in Young Adults, Positive Gaze in Older Adults. Psychological Science 
(0956-7976), 19(9), 848-853. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02167.x. 

Lahey, J.N., Oxley, D. (2016). The Power of Eye Tracking in Economics Experiments. American 
Economic Review, 106 (5), 309‒313. doi:10.1257/aer.p20161009. 

Murata, A. (2006). Eye-Gaze Input Versus Mouse: Cursor Control as a Function of Age. Interna-

tional Journal Of Human-Computer Interaction, 21 (1), 1‒14. 

Murphy, N.A., Isaacowitz, D.M. (2010). Age effects and gaze patterns in recognising emotional 

expressions: An in-depth look at gaze measures and covariates. Cognition & Emotion, 24 (3), 
436‒452. doi:10.1080/02699930802664623. 

Olejniczak, T. (2016). Metodyczne aspekty badań konsumentów seniorów. Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 277‒285. 

Samoliński, B., Gierczyński, J. (2015).Choroby narządu wzroku wyzwaniem dla zdrowia publicz-

nego i zdrowego starzenia się. W: B. Samoliński, J. Gierczyński (red), Okulistyka i choroby 

siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się. Pobrano z: https://fpbb.pl/ 

user_upload/static/file/Materia%C5%82y%202015/Raport_okulistyka_i_choroby_siat-
kowki.pdf (5.05.2017). 

Soederberg Miller, L.M. (2014). Quantitative information processing of nutrition facts panels.  
British Food Journal, 116 (7), 1205‒1219. 

Stan zdrowia ludności Polski (2016). Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdro-
wie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html. 

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Stolecka-Makowska, A., Wolny, R. (2014). Możliwości zastosowania techniki okulograficznej  
w ilościowych badaniach marketingowych. Studia Ekonomiczne, 195, 197‒205. 

Świda, J., Jaracz, E. (2017). Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych 

dla starszych konsumentów. Przemysł Spożywczy, 71 (1). 42‒45. 

 

https://fpbb.pl/user_upload/static/file/Materia%C5%82y%202015/Raport_okulistyka_i_choroby_siatkowki.pdf
https://fpbb.pl/user_upload/static/file/Materia%C5%82y%202015/Raport_okulistyka_i_choroby_siatkowki.pdf
https://fpbb.pl/user_upload/static/file/Materia%C5%82y%202015/Raport_okulistyka_i_choroby_siatkowki.pdf
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html


Ewa Jerzyk 140 

Possibilities and Limitations of Using Eye-tracking  
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Summary. The segment of older consumers is the fastest growing market, reporting 

many unmet needs. Knowing these needs but also the behavior and decisions of seniors 

is an important challenge that traditional marketing research methods, which are based 

on verbal reports of the respondents, cannot handle. Therefore, it is proposed to use mod-

ern research, which is based on measurements of physiological visual attention. The main 

advantage is the prediction of consumer behavior on the basis of real information, which 

do not come from introspection. It appears that conducting such research requires vigi-

lance and anticipation of visual impairment and cognitive functions. The aim of the paper 

is to draw attention to the methodological difficulties of conducting eye-tracking studies 

with older respondents. 
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Streszczenie. W XXI wieku konieczność ciągłego gromadzenia i przetwarzania znacz-

nych ilości danych staje się codziennością w biznesie. Większość firm na świecie, bez 

względu na wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania  

w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych, mając 

jednocześnie coraz szerszy dostęp do coraz tańszych danych. Celem artykułu jest przy-

bliżenie pojęcia big data oraz zaprezentowanie możliwości wykorzystania wielkich 

zbiorów danych przez współczesne przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie wsparcia 

strategicznych decyzji podejmowanych w organizacji, jak i w bieżących działaniach 

marketingowych. 

Wprowadzenie 

Olbrzymia ilość powstających informacji jest w dzisiejszych czasach zjawi-

skiem globalnym, dotykającym wszystkich uczestników rynku na całym świe-

cie, a konieczność ciągłego gromadzenia i przetwarzania znacznych ilości da-

nych staje się codziennością w biznesie. Większość organizacji, bez względu na 

wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakre-

sie pozyskiwania informacji, niezbędnych w procesach decyzyjnych. Jednocze-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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śnie coraz szerszy dostęp do danych i znaczący spadek ich ceny powodują, że 

firmy częściej odczuwają trudności związane z przechowywaniem, przetwarza-

niem, a także prawidłową interpretacją narastającej ilości danych. 

Badacze z Berkeley’s School of Information szacowali, że w 1999 roku 

ilość nowych informacji tworzonych na świecie wynosiła około 1,5 mld giga-

bajtów, a w 2003 roku liczba ta wzrosła dwukrotnie (Press, 2014). W obecnych 

czasach liczba cyfrowych informacji podwaja się co trzy lata i rośnie cztery 

razy szybciej niż światowa gospodarka (Mayer-Schönberger, Cukier, 2014,  

s. 23‒24). Gwałtowny przyrost informacji zawdzięczamy w znacznej mierze 

rozwojowi internetu i coraz szerszej jego dostępności dla firm oraz osób indy-

widualnych, ale także rozwojowi nowoczesnych technologii i urządzeń umoż-

liwiających przesyłanie danych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, 

tablety, oraz systemy GPS itp. Bardzo duże zbiory danych powstają nie tylko 

dzięki urządzeniom z dostępem do internetu, ale również przez wzajemne inte-

rakcje ludzi, np. w sieciach społecznościowych. Google przetwarza codziennie 

niewyobrażalną liczbę ponad 24 petabajtów danych, Facebook co godzinę do-

staje do przetworzenia ponad 10 mln nowych fotografii, a jego użytkownicy 

każdego dnia klikają na przycisk „lubię to” lub komentują coś prawie 3 mld 

razy, 800 mln użytkowników serwisu YouTube co sekundę dodaje godzinę 

nowych filmów, a liczba wiadomości na Twitterze rośnie co roku o około 200% 

(Mayer-Schönberger, Cukier, 2014, s. 20). 

Pozyskanie i prawidłowa interpretacja tych danych odgrywa kluczową rolę 

w przedsiębiorstwach, szczególnie w zakresie zarządzania, gdzie większa do-

stępność danych oznacza bardziej trafne decyzje i zmniejszenie ryzyka związa-

nego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Umiejętne wykorzystanie danych 

pozwala organizacjom szybciej rosnąć, zwiększać przychody, ograniczać koszty 

i sprawniej dostarczać odpowiednie produkty na rynek. Jednocześnie wzrost 

ilości dostępnych danych cyfrowych sprawia, że konwencjonalne techniki ich 

przetwarzania i przechowywania okazują się być niewystarczające, co powodu-

je konieczność poszukiwania nowych metod zarządzania ogromnymi zasobami 

danych. 

Na tym tle, za cel artykułu przyjęto wskazanie możliwości wykorzystania 

big data przez przedsiębiorstwa. Zamieszczone rozważania będą stanowiły pod-

stawę do wyprowadzenia dalszych wniosków w kierunku przygotowania badań 

empirycznych. 

Koncepcja big data w ujęciu definicyjnym  

Określenia big data jako jedna z pierwszych użyła firma IBM dla danych, które 

nie były przechowywane w relacyjnych bazach danych (Pamuła, 2016, s. 285). 

Pojęcie to pojawia się w dokumencie z 1997 roku przygotowanym przez nau-

kowców z NASA, opisujących problem związany z wizualizacją danych, któ-
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rych zbiór był tak duży, że zajmował całą pojemność pamięci głównej kompu-

tera, dysku lokalnego, a nawet dysku zewnętrznego (Press, 2014). Na początku 

XXI wieku termin ten został spopularyzowany przez amerykańskich naukow-

ców przewidujących, że big data wkrótce będzie kształtować działania przed-

siębiorstw, naukowców, badaczy, lekarzy oraz służb obronnych i wywiadow-

czych (Press, 2014).  

Pojęcie big data jest dziś powszechnie używane w informatyce, ekonomii, 

zarządzaniu, marketingu, logistyce, telekomunikacji, medycynie, bankowości 

oraz innych obszarach, a jednak nie zostało do końca jednoznacznie zdefinio-

wane. Big data to bez wątpienia szeroki zakres nowych i masowych danych 

różnego rodzaju, które pojawiły się w ciągu ostatniej dekady. Zazwyczaj ozna-

cza zbiory danych, którymi trudno jest zarządzać za pomocą dotychczasowych 

metod i narzędzi ze względu na ich ogromny rozmiar i złożoność (Davenport, 

2014, s. 8). Należy jednak pamiętać, że idea wykorzystania danych oraz ich 

analizy w kontekście i w celu wsparcia procesów biznesowych nie jest bynajm-

niej pomysłem nowym, a pojęcie big data w swoisty sposób wyewoluowało na 

przestrzeni czasu, co przedstawiono w tabeli 1, wskazując jednocześnie istotne 

różnice między prezentowanymi terminami. 

Tabela 1 

Terminologia dotycząca wykorzystania i analizy danych 

Termin  Ramy czasowe Specyfika pojęcia 

Wsparcie decyzji 1970–1985 
Wykorzystanie analizy danych do wsparcia proce-

sów decyzyjnych 

Wsparcie zarządu 1980–1990 
Skupienie na analizie danych służących wsparciu 

decyzji zarządczych 

OLAP (Online Ana-

lytical Processing) 
1990–2000 

Oprogramowanie wspierające podejmowanie decy-

zji, służące do analizy wielowymiarowych baz da-

nych (widoków i hierarchii) 

Business Intelligence 1989–2005 
Narzędzia służące wsparciu decyzji opartych na 

danych, z naciskiem na raportowanie 

Analityka biznesowa 2005–2010 
Skupienie na statystycznych i matematycznych 

analizach danych, służących wsparciu decyzji 

Big data od 2010 roku 
Skupienie na bardzo dużych, nieustrukturyzowanych, 

szybko zmieniających się danych 

Źródło: Davenport, 2014, s. 10. 

W wielu definicjach podkreśla się, że big data to dane o tak dużym roz-

miarze, że zarządzanie nimi i ich analiza stwarzają duże wyzwanie logistyczne. 

Na potrzeby prowadzonych w 2011 roku badań badacze z firmy McKinsey 

przyjęli definicję, zgodnie z którą big data rozumiano jako zbiory danych, któ-

rych wielkość przekraczała zdolności typowych narzędzi i oprogramowania, 

służącego do gromadzenia, przechowywania, zarządzania i analizowania da-

nych (Press, 2014). 
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Pojęcie big data może być zatem rozumiane jako duża ilość danych, umoż-

liwiająca otrzymanie określonej wartości, w wyniku procesu pozyskiwania  

i analizowania tychże danych, przy zastosowania nowych technologii i stwo-

rzeniu swoistej architektury (Katal, Wazid, Goudar, 2013, s. 404). Architekturę 

rozumie się tu jako szkielet dla całego procesu związanego z wykorzystywa-

niem danych, począwszy od wyznaczenia źródeł danych, które są interesujące  

z punktu widzenia biznesowego, poprzez pobieranie, gromadzenie, wstępne 

przetwarzanie, rozdzielanie, analizę, modelowanie danych, a na wnioskowaniu 

kończąc (Tabakow, Korczak, Franczyk, 2014, s. 145). Wiąże się to z błyska-

wicznym przetwarzaniem ogromnych ilości danych, zbieranych często w róż-

nych źródłach i za pomocą odmiennych narzędzi, zapisanych na różnych nośni-

kach i w różnych formatach. Pozyskiwane dane są analizowane w celu odnale-

zienia korelacji, wzorców i trendów, pomocnych m.in. w prognozowaniu zja-

wisk i tendencji oraz ludzkich zachowań, preferencji i nawyków (Stępnik, 2015, 

s. 150). 

Big data bywa opisywane jako część działu informatyki zwanej sztuczną 

inteligencją, tzw. systemów uczących się, ponieważ w znacznej mierze sprowa-

dza się do przewidywania na podstawie bardzo dużej liczby danych, przez ich 

przetwarzanie z zastosowaniem metod matematycznych, w celu określenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia lub przypadku, przy 

czym wyniki analiz bazują na danych aktualnych, a nie historycznych. Big data 

służy zatem przewidywaniu przyszłości na podstawie bieżącej analizy nieustan-

nie powiększających się bardzo dużych zbiorów danych, gromadzonych i prze-

twarzanych w czasie rzeczywistym, co pozwala m.in. na dokładniejsze poznanie 

rynku (Graczyk-Kucharska, 2015, s. 267‒268). W praktyce gospodarczej znane 

są już systemy wykorzystujące dane służące wspomaganiu decyzji. Najbardziej 

zaawansowanymi spośród nich są systemy Business Intelligence, czyli systemy 

analityczno-decyzyjne, zasilane z hurtowni danych lub bezpośrednio z syste-

mów transakcyjnych. Systemy BI ekstrahują z dostarczonych informacji wie-

dzę, wykorzystując w tym celu zaawansowane modele statystyczne, optymali-

zacyjne czy też sztucznej inteligencji (Kwiatkowska, 2007, s. 19). Systemy BI 

wspomagają decyzje, bazując na danych historycznych, natomiast big data słu-

ży przewidywaniu przyszłości i odkrywaniu nowych wartości na podstawie 

bieżącej analizy nieustannie zwiększających się bardzo dużych zbiorów danych, 

gromadzonych i przetwarzanych w czasie rzeczywistym (Ayankoya, Calitz, 

Greyling, 2014, s. 195). Analizy big data mają zatem prowadzić do wyników 

aktualnych, które bazują przede wszystkim na danych bieżących, a nie histo-

rycznych.  
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Cechy charakterystyczne i wyzwania big data  

Niewątpliwie można mówić o big data, gdy wielkość i różnorodność pozyski-

wanych danych przekracza dotychczasowe, konwencjonalne możliwości  

w zakresie ich przechowywania i przetwarzania. Z sytuacją taką mamy do czy-

nienia w przypadku danych zgromadzonych przez przedsiębiorstwo (np. infor-

macji o zachowaniach klientów), danych pochodzących z internetu (serwisów 

społecznościowych, forów dyskusyjnych), danych generowanych automatycz-

nie (np. podczas nawigacji użytkownika w serwisach internetowych, danych 

geolokalizacyjnych, danych pochodzących z terminali w punktach sprzedaży 

oraz z bankomatów) oraz danych niestrukturalnych (np. wypowiedzi klientów 

pochodzące z kontaktów z call center) (Kachniewska, 2014, s. 36). 

Wiele prób definiowania tego pojęcia sprowadza się do określenia cech 

wielkich zbiorów danych, przez odniesienie się do ich wielkości, zróżnicowania 

pod względem struktury i formatu oraz wrażliwości na szybkość napływu  

i możliwości wykorzystania ich w procesach biznesowych (Pamuła, 2016,  

s. 285‒297). W kontekście definiowania pojęcia big data jako kluczowe poda-

wane początkowo były trzy własności, tzw. 3V ‒ volume (objętość), velocity 

(szybkość) i variety (różnorodność), które w 2001 roku analityk Doug Laney 

wskazał jako kluczowe wyzwania w zakresie zarządzania danymi, stojące przed 

przedsiębiorstwami (Laney, 2001).  

Jeśli chodzi o objętość zbiorów danych, to w zależności od sektora lub 

branży można mówić o giga-, tera- lub petabajtach, przy czym wielkie dane 

zasadniczo rozpoczynają się od zbiorów petabajtowych (Płoszajski, 2013, s. 6). 

Zróżnicowanie danych dotyczy zarówno ich typu, jak i formatu, co wynika  

z różnorodności źródeł ich pozyskiwania (np. kamery, skanery, sensory, czujni-

ki czy portale społecznościowe). Różnorodność danych poddawanych analizie 

nie ogranicza się jedynie do podłączenia wielu systemów transakcyjnych. Prze-

chowywane zbiory mogą zasilać dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, 

wewnętrzne i zewnętrzne, historyczne i aktualne (Słoniewski, 2017), zarówno 

dane wtórne, przetworzone, pochodzące z różnego rodzaju dokumentów, jak  

i dane w formie filmów wideo, zdjęć, plików dźwiękowych, dane geolokacyjne, 

logowania sieciowe, linki tekstowe itd. W big data chodzi o połączenie wielu 

typów danych, dlatego też ich gromadzenie i analizy wymagają środowiska, 

które pozwala na sprawne przetwarzanie olbrzymich ilości danych.  

W big data liczy się właściwa informacja o odpowiednim poziomie do-

kładności, dostarczona we właściwym czasie, dlatego niezwykle istotna jest 

szybkość analizy danych. Wymiar szybkości oznacza wysoką prędkość danych 

i informacji zarówno napływających do systemów organizacji, jak i z nich wy-

chodzących, także w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie danych w organiza-

cjach odbywać się może w formie tzw. przetwarzania wsadowego, gdzie dane 

ładowane są do systemu w określonych interwałach lub w postaci ciągłego 
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przepływu danych z systemów transakcyjnych do systemów analitycznych. 

Przetwarzanie wsadowe ‒ batch processing, jest charakterystyczne dla klasycz-

nych systemów opartych na hurtowniach danych i wykorzystywane do dostar-

czania danych do przetworzenia w środowisko Hadoop. Natomiast systemy 

typu CEP (Complex Event Processing), które są odpowiedzialne za reagowanie 

na określone zdarzenia, analizy tekstu i wyszukiwanie rozwiązań przeznaczo-

nych do automatycznej reakcji na zdarzenia i procesy zachodzące w środowisku 

informatycznym, wykorzystują ciągły dopływ danych (Słoniewski, 2017). 

Jak można zauważyć, głównym elementem charakterystyki big data jest 

podkreślenie najpoważniejszych wyzwań związanych z pozyskiwaniem, 

oczyszczaniem, przetwarzaniem, obrabianiem, integracją, przechowywaniem, 

indeksowaniem, wyszukiwaniem, wydobywaniem, udostępnianiem, transferem, 

analizą i wizualizacją dużych ilości szybko zmieniających się, złożonych da-

nych. Kolejne wymiary typu V, odnoszące się do dużych danych, dodawane na 

przestrzeni czasu do charakterystyki big data, reprezentują główne zadania 

związane z dużymi danymi, napotkane przez ich użytkowników w praktyce 

gospodarczej (Borne, 2014).  

IBM charakteryzuje big data za pomocą czterech atrybutów, dodając do 

objętości (volume), szybkości przetwarzania (velocity) i różnorodności (variety) 

czwartą cechę ‒ wiarygodność (veracity), natomiast SAS zwraca uwagę na do-

datkowe dwa atrybuty: zmienność (variability) oraz złożoność (complexity) 

(Tabakow, Korczak, Franczyk, 2014, s. 141). Zmienność dotyczy dynamicz-

nych, ewoluujących, czasoprzestrzennych danych, w tym serii czasowych  

i sezonowych oraz wszelkiego rodzaju niestałych zachowań obserwowanych  

w źródłach danych, m.in. wśród klientów lub w obiektach obserwacji. Nato-

miast wiarygodność (veracity) oznacza, że przedsiębiorstwo powinno zgroma-

dzić dane niezbędne i zarazem wystarczające do testowania przyjętych hipotez 

oraz budowy i weryfikacji modeli, umożliwiające analizę i wnioskowanie na 

temat badanej populacji. Wymiar ten powiązany jest z kolejnymi własnościami 

big data, tj. ważnością (validity), która może być rozumiana w kontekście jako-

ści danych i zarządzania opartego na zbiorach masowych, różnorodnych, roz-

proszonych, heterogenicznych, często nieoczyszczonych danych oraz z warto-

ścią (value) oznaczającą wartość biznesową i potencjał dużych danych (Borne, 

2014). Wartość to niezwykle istotna cecha wyróżniająca big data zarówno  

w kontekście kosztu pozyskania technologii, jak i korzyści, jakie organizacje 

mogą uzyskać w wyniku jej stosowania. Należy tu wskazać korzyści, takie jak 

redukcja kosztów kapitałowych (oprogramowania, sprzętu itd.), wydajność 

operacyjna oznaczająca oszczędności kosztu pracy wynikające z bardziej efek-

tywnych metod integracji danych, zarządzania, analiz i dostarczania informacji 

do użytkownika oraz udoskonalenie procesów biznesowych, zwiększenie obro-

tów i/lub zysku dzięki nowym lub lepszym sposobom prowadzenia biznesu 
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poprzez usprawnienie transakcji, bardziej efektywne zarządzanie społeczno-

ściami klientów czy właściwą dystrybucję usług publicznych (Słoniewski, 

2017). 

Do wyzwań związanych z wykorzystaniem dużych danych należy dodać 

nieokreśloność lub nieostrość (vagueness), miejsce (venue) oraz słownictwo 

(vocabulary). Nieostrość bywa postrzegana w kontekście z trudnościami w zi-

dentyfikowaniu danych dla analizowanego problemu (Pamuła, 2016, s. 286), 

może być także rozumiana jako dezorientacja związana z właściwym zrozumie-

niem, czym jest big data oraz narzędzia i procesy, które są niezbędne w tym 

obszarze (Borne, 2014). Miejsce (venue) przypomina, że big data to często roz-

proszone, heterogeniczne dane pochodzące z wielu platform, z różnych syste-

mów i od różnych właścicieli, chmury prywatne i publiczne, różniące się  

w zakresie wymagań dostępu i formatowania. Słownictwo natomiast dotyczy 

semantyki, ontologii, taksonomii i innych kwestii związanych ze strukturą, 

składnią, treścią i pochodzeniem metadanych (Borne, 2014). Ze względu na 

wzrost danych gospodarczych wyzwaniem w kontekście zarządzania big data 

jest także wizualizacja danych (visualization) postrzegana jako sposób analizo-

wania danych, ale także forma eksploracji, umożliwiająca wydobycie właści-

wych informacji z „pokładów” danych. Każdy fragment danych zawiera pewną 

historię, a drogą do przeanalizowania tych historii jest wizualizacja danych  

(i odpowiednie narzędzia jej służące, tj. infografiki, dashboardy, mapy), która 

pomaga zrozumieć aktualne statystyki i przyszłe trendy rynkowe (Chatterjee, 

2016). 

Big data stwarza wiele wyzwań, przed którymi stają obecnie przedsiębior-

stwa, z powodu opisanych cech i właściwości.  

Big data a podejmowanie decyzji opartych na danych 

Możliwość nieograniczonego przetwarzania wielkich zbiorów danych, dotyczą-

cych zachowania obiektów w czasie realnym, stwarza firmom nowe możliwości 

rozwoju. Informacje stają się podstawą funkcjonowania biznesu, a przetwarza-

nie danych jest dzisiaj najtańszym zasobem służącym rozwiązywaniu proble-

mów zarządzania (Płoszajski, 2013, s. 5). Wielkie dane są w coraz szerszym 

zakresie wykorzystywane w sektorze komercyjnym. Łączenie ze sobą danych  

z wielu źródeł pozwala usprawnić procesy decyzyjne i zarządcze, a przedsię-

biorstwa są w stanie precyzyjniej przewidywać potrzeby klientów i personali-

zować ofertę, co umożliwia polepszenie jakości świadczonych usług (Wójcik, 

2016, s. 64‒65). 

Jeśli chodzi o obszary wykorzystania możliwości big data niewątpliwie na-

leży wskazać usługi finansowe, edukację, zdrowie, rolnictwo, bezpieczeństwo, 

planowanie miejskie, logistykę/transport, modelowanie środowiska, energetykę 

oraz „inteligentne” zarządzanie (Tabakow, Korczak, Franczyk, 2014, s. 144). 
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Aby w pełni skorzystać z potencjału big data, organizacja staje przed wyzwa-

niem, jakim jest weryfikacja celów biznesowych i ustalenie celów prowadzo-

nych analiz. Mając określone cele biznesowe, wyznacza się zakres źródeł oraz 

rodzaje danych, które są niezbędne w procesie analitycznym. W zależności od 

rodzaju prowadzonej działalności celami biznesowymi mogą być m.in. obniże-

nie kosztów działalności, wzrost zysków, pozyskanie nowych konsumentów, 

wejście na nowe rynki zbytu, a nawet kształtowanie wizerunku (Tabakow, Kor-

czak, Franczyk, 2014, s. 146). 

Różne branże w zróżnicowanym zakresie wykorzystują big data we 

wsparciu decyzji. Sektory finansów i telekomunikacji wdrożyły nowe rozwią-

zania jako jedne z pierwszych. W latach 90. wykorzystanie big data znacząco 

zmieniło sektor bankowy szczególnie w zakresie podejmowania decyzji doty-

czących przyznawania kredytów konsumenckich (Provost, Fawcett, 2013,  

s. 54). Skomputeryzowane systemy sprzedaży detalicznej umożliwiają zautoma-

tyzowanie decyzji dotyczących merchandisingu. Detalista w pełni wykorzystu-

jący możliwości big data jest w stanie podnieść marżę o ponad 60% (Płoszajski, 

2013, s. 6).  

Analizy danych big data łączą operacje na wielkich zbiorach danych z za-

awansowanymi narzędziami analitycznymi, tworzącymi modele nie tylko  

o charakterze deskrypcyjnym, ale przede wszystkim o charakterze predykcyj-

nym, tym samym umożliwiając znajdowanie nieznanych dotychczas trendów  

i faktów. Rozwój technologii czasu rzeczywistego powoduje, że dane z takich 

systemów jak zarządzanie zdarzeniami (EMS) czy systemów informacji geo-

przestrzennej (np. GPS) oraz dane generowane przez urządzenia powiązane  

z systemami automatyki (np. sensory) są wykorzystywane przez menedżerów 

organizacji do prowadzenia analiz nie tylko technicznych, ale i biznesowych 

(Pamuła, 2016, s. 287). Przeanalizowane dane, czyli informacje, pozwalają na 

wnioskowanie na temat różnych obszarów działalności organizacji, począwszy 

od działań operacyjnych aż po strategiczne. Z tego powodu znaczenie wielkich 

danych jest szczególnie dostrzegane w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw  

i instytucji w ramach ich działalności komercyjnej – chodzi o wykorzystanie big 

data w promocji, reklamie, PR, handlu i usługach. 

Proces podejmowania decyzji opartych na danych (DDD ‒ data-driven de-

cision making) oznacza, że w praktyce podejmowane decyzje zależą w głównej 

mierze od wyników analizy danych, a nie od intuicji czy doświadczenia decy-

denta. Najbardziej intensywne zastosowanie, jak również pozyskiwanie dużych 

danych obserwuje się w marketingu bezpośrednim, reklamie online, finansach 

czy handlu i dotyczy to w głównej mierze decyzji o charakterze taktycznym  

i operacyjnym. Przykładem może być wybór odpowiedniej reklamy przez firmę 

na podstawie analizy danych dotyczących reakcji konsumentów na różne prze-

kazy reklamowe (Provost, Fawcett, 2013, s. 53). W reklamie można obserwo-
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wać swoistą rewolucję, ponieważ ogromny wzrost czasu, jaki konsumenci spę-

dzają online stwarza możliwość, by przy wykorzystaniu big data podejmować  

i realizować błyskawicznie decyzje reklamowe, kierując właściwy przekaz ko-

munikacyjny do potencjalnego nabywcy (Provost, Fawcett, 2013, s. 54). Za 

pomocą big data i odpowiednich narzędzi (typu Data Driven Mailing) można 

uniknąć błędów popełnianych przez marketerów, takich jak brak targetowania, 

brak lub błędna personalizacja, czy też zbyt agresywny remarketing (Walczak,  

2017). 

Analiza wielkich zbiorów danych pozwala także podejmować decyzje do-

tyczące wyglądu i funkcji strony internetowej przedsiębiorstwa. Przy zastoso-

waniu odpowiednich narzędzi można w czasie realnym badać efektywność róż-

nych wersji tworzonej strony, testować i optymalizować jej zawartość oraz wy-

brać tę wersję, która w świetle reakcji internautów jest najlepsza (Płoszajski, 

2013, s. 7). 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa big data oznacza niewątpliwie nowe 

możliwości rozwoju firmy, w tym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku 

przez oferowanie klientowi produktów idealnie dopasowanych do jego oczeki-

wań, tworzonych z wykorzystaniem modeli predykcyjnych (Tabakow, Korczak, 

Franczyk, 2014, s. 151). Z drugiej strony big data oraz sztuczna inteligencja 

stwarzają szansę na zbudowanie relacji z klientem w sposób wcześniej nieznany 

(Walczak, 2017). Najistotniejszym źródłem danych, zwłaszcza w przypadku 

analiz relacji z klientami, stają się dane nieustrukturyzowane w postaci teksto-

wej oraz dane pochodzące z sieci internetowej, np. z sieci społecznościowych, 

blogów, plików logowania, czy dane strumieniowe, wykorzystywane w tworze-

niu raportów i tzw. pulpitów menedżerskich (Pamuła, 2016, s. 286). 

Big data w świetle wyników badań 

Zainteresowanie koncepcją big data wśród zarządzających jest coraz większe, 

co potwierdzają rezultaty różnorodnych badań empirycznych, najczęściej pro-

wadzonych w kierunku oceny użyteczności big data w kontekście wyników 

ekonomicznych badanych przedsiębiorstw. 

Wyniki badania Prognozy szefów firm dotyczące rozwoju, innowacyjności 

i przywództwa, przeprowadzonego wśród CEO przez firmę Frost & Sullivan,  

w którym uczestniczyło ponad 300 prezesów i liderów biznesowych z obydwu 

Ameryk, regionu Azji i Pacyfiku, Europy oraz Afryki, wskazują, że big data 

stanowi jeden z głównych obszarów warunkujących sukces biznesowy i zrów-

noważony rozwój firm. W świetle wypowiedzi przeszło połowy badanych 

(53%) najważniejszym czynnikiem warunkującym możliwości wzrostu i rozwo-

ju organizacji w ciągu najbliższych trzech lat stanie się inteligentna analiza 

danych (CEOs’ Perspectives…, 2016).  
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Jednocześnie wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Cisco 

(Cisco Connected…, 2013) wśród 1800 specjalistów IT z 18 krajów, w tym  

z Polski, dotyczącego m.in. identyfikacji strategicznego potencjału projektów 

big data i technologicznych braków utrudniających ich realizację pokazują, że 

mimo iż większość firm zbiera, przechowuje i analizuje dane, to jednak wiele  

z nich boryka się z problemami biznesowymi oraz technologicznymi związa-

nymi z big data. W świetle wyników badania ponad 60% respondentów zgadza 

się z tezą, że big data może pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz 

poprawić konkurencyjność ich firm, ale tylko jedna czwarta, zarówno w Polsce 

jak i na świecie, przyznaje, że potrafi wydobywać strategiczne informacje  

z posiadanych obecnie danych. Wyniki badania pokazują także, że ponad dwie 

trzecie menedżerów IT potwierdza, iż big data będzie strategicznym priorytetem 

dla ich firm w 2013 roku oraz w kolejnych pięciu latach (najwyższe wyniki 

uzyskano w Argentynie ‒ 89%, Chinach ‒ 86%, Indiach – 83%, Meksyku  

i w Polsce ‒ po 78%), a połowa badanych uważa, że potrzebuje strategicznego 

planu, aby wykorzystać możliwości big data. Warto dodać, że 73% responden-

tów na świecie oraz 71% w Polsce planuje włączyć dane dostarczane z cyfro-

wych czujników, urządzeń pomiarowych, kamer wideo oraz innych inteligent-

nych urządzeń do swoich planów big data, jednak tylko 33% badanych na świe-

cie (i 16% w Polsce) ma skonkretyzowany plan wykorzystania tych nowych 

źródeł danych (Cisco Connected…, 2013). 

Według badania przeprowadzonego na początku 2017 roku przez New 

Vantage Partners LLC prawie 90% organizacji inwestuje w big data, a 80%  

z nich określa poczynione inwestycje jako korzystne dla rozwoju ich biznesu. 

Respondenci wskazują na wiele pozytywnych efektów, w tym obniżenie kosz-

tów, tworzenie kultury organizacyjnej opartej na danych, korzyści związane  

z innowacjami, nowe dobra i usługi. Jedynie 1,6% badanych uznało, że ich in-

westycje w big data zakończyły się niepowodzeniem (Big Data…, 2017, s. 2). 

Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 5 lat badane firmy podjęły znaczne in-

westycje związane z big data. 37,2% kadry kierowniczej potwierdziło, że  

w ciągu ostatnich 5 lat ich organizacje zainwestowały ponad 100 mln USD  

w big data, a 6,5% inwestowało ponad 1 mld USD (Big Data…, 2017, s. 7). 

Ponad 85% respondentów twierdzi, że ich firmy rozpoczęły programy 

tworzenia kultur opartych na danych, ale tylko 37% z nich potwierdziło, że 

odnosiło sukces, podkreślając jednocześnie że to nie technologia big data jest 

problemem, lecz zrozumienie idei zarządzania opartego na danych i ogólna 

odporność organizacyjna na wprowadzane zmiany. 52,5% kadry kierowniczej 

wskazało, że przeszkody organizacyjne uniemożliwiają realizację pełnego 

wdrożenia rozwiązań big data, problemem jest także dopasowanie organizacyj-

ne i technologiczne, a 18% podaje brak spójnej strategii w zakresie danych (Big 

Data…, 2017, s. 6). 
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W świetle wypowiedzi respondentów firmy koncentrują się na możliwości 

innowacji, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu wydatków. Przedsiębiorstwa 

starają się tworzyć kultury oparte na danych (69,4% badanych firm), choć jedy-

nie 27,9% uznało, że odniosło w tym zakresie sukces. Większość respondentów 

próbuje wdrażać innowacje (64,5%, z czego 44,3% z powodzeniem), wprowa-

dzać nowe towary i usługi do oferty (62,9%, z czego 36,1% z sukcesem). Jed-

nocześnie firmy starają się zarabiać na big data, dzięki zwiększonym przycho-

dom i odnajdywaniu nowych źródeł przychodów (54,8%), a także repozycjo-

nowaniu działalności (51,6%). Wśród badanych 72,6% dąży do zmniejszenia 

wydatków dzięki podniesieniu efektywności działań przez zmniejszenie kosz-

tów operacyjnych, a 49,2% osiągnęło sukces przez redukcję kosztów dzięki 

inwestycjom big data (Big Data…, 2017, s. 8). 

Rezultaty badania empirycznego przeprowadzonego przez Katedrę Zarzą-

dzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2015 roku 

pozwoliły na ocenę zastosowania big data w kontekście wyników ekonomicz-

nych badanych przedsiębiorstw w Polsce. Ocenę prowadzono przez porównanie 

do głównych konkurentów w okresie trzech ostatnich lat działalności. Analiza 

wyników badania wskazała, że ponad połowa przedsiębiorstw nie stosuje big 

data, a odsetek podmiotów, które deklarują wykorzystywanie big data w róż-

nym zakresie przedmiotowym, wynosił 40,89% badanych (Weinert, 2015,  

s. 15). Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy było wskazanie 

różnic w zakresie osiąganych wyników przez przedsiębiorstwa stosujące roz-

wiązania big data i przedsiębiorstwa, które nie wykorzystują wielkich zbiorów 

danych. W świetle wyników badania odnotowano, że w przedsiębiorstwach,  

w których wykorzystuje się big data, częściej oceniano wyżej wyniki ekono-

miczne osiągane przez przedsiębiorstwa w zakresie zmiennych, takich jak 

wskaźnik rentowności obrotu brutto, wskaźnik rentowności obrotu netto, ren-

towność aktywów (ROA), rentowność kapitału własnego (ROE), zysk brutto, 

zysk netto, udział w rynku, lojalność klientów, reputacja przedsiębiorstwa, war-

tość rynkowa przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa dla interesariuszy, 

trwałość współpracy interesariuszy z przedsiębiorstwem, transparentność dzia-

łalności przedsiębiorstwa (Weinert, 2015, s. 16). 

Podsumowanie 

Rzeczywistość gospodarcza i trendy obserwowane w otoczeniu technologicz-

nym przynoszą nowe wyzwania, przed którymi stają dziś przedsiębiorstwa. 

Nadchodzi „rewolucja nieograniczonego przetwarzania danych” (infinite com-

puting) będąca wynikiem wzrostu mocy obliczeniowych oraz coraz szerszego 

dostępu do danych (Płoszajski, 2013, s. 6). Przetwarzanie danych służy obecnie 

rozwiązywaniu problemów zarządzania, wspierając procesy decyzyjne zacho-

dzące w organizacji. Na tym tle wyraźnie rysuje się znacząca rola big data, co-
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raz częściej dostrzegana nie tylko przez naukowców, ale i osoby zarządzające 

współczesnymi przedsiębiorstwami. Niewątpliwie ciekawym wyzwaniem było-

by przeprowadzenie badania dotyczącego realizacji procesów decyzyjnych 

opartych na danych. Celem takiego badania mogłoby być sprawdzenie, w jaki 

sposób i w jakim zakresie polscy menedżerowie wykorzystują dane w zakresie 

podejmowanych decyzji oraz w realizacji działań (w tym szczególnie działań 

marketingowych), na które te decyzje się przekładają. 
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Summary. In the 21st century, the need for continuous collecting and processing of 

large amounts of data becomes everyday business. Most companies in the world, re-

gardless of the size, profile and financial resources, acquire information they need to the 

decision-making process, while getting more access to ever-cheaper data. The aim of 

the paper is to introduce the concept of big data and to present the possibility of using 

big data by enterprises, both in supporting strategic decisions as well as in current mar-

keting activities taken in the organization. 
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Płeć a aktywność informacyjna konsumentów  
na rynku produktów żywnościowych 

Kod JEL: D83 

Słowa kluczowe: aktywność informacyjna konsumentów, płeć konsumentów, produkty 

żywnościowe 

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic w aktywności 

informacyjnej kobiet i mężczyzn na rynku produktów żywnościowych. Analizy doko-

nano na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wywiadów ustrukturyzowanych 

przeprowadzonych w Wielkopolsce. Zróżnicowanie aktywności jest szczególnie wi-

doczne w trzech wymiarach: kobiety stosunkowo częściej niż mężczyźni poszukują 

aktywnie informacji na temat produktów żywnościowych i ich walorów zdrowotnych, 

częściej analizują docierające do nich informacje, nawet jeżeli ich nie poszukiwały,  

a dotarły one do nich przypadkowo. Częściej również dzielą się informacjami z rodziną 

i przyjaciółmi. Nie zaobserwowano natomiast istotnych statystycznie różnic między 

przedstawicielami obu płci w odniesieniu do dzielenia się informacjami na temat żyw-

ności z osobami spoza grupy znajomych (np. na forach dyskusyjnych, z producentami  

i podmiotami prowadzącymi badania marketingowe), a także w zakresie aktywności 

polegającej na pytaniu innych konsumentów, dietetyka czy sprzedawcy żywności.  

Wprowadzenie 

Aktywność informacyjna konsumentów jest nierozerwalnie związana z proce-

sem podejmowania decyzji o zakupie. Dzięki wymianie informacji między 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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podmiotami rynkowymi, zmniejsza się asymetria wiedzy między nimi, a po-

dejmowane decyzje zakupowe mogą być bardziej korzystne dla obydwu stron. 

Poziom oraz rodzaje aktywności informacyjnej są zróżnicowane w różnych 

grupach konsumentów. Jednym z czynników wpływających na poszukiwanie, 

odbiór i przekazywanie informacji przez konsumentów jest ich płeć.  

Wiele zostało już napisane na temat różnic między kobietami i mężczy-

znami, obserwowanych w procesie podejmowania decyzji zakupowych, od-

miennych potrzeb, motywów czy zachowań w miejscu zakupu (m.in. Barletta, 

2003; Jurowczyk, 2013; Piersiala, 2014; Kieżel, Smyczek, 2012; Pawlikowska-

Poleszak, Poleszak, 2011; Deluga, 2015; Wasielewska, 2011). Są również po-

zycje literaturowe wskazujące na różnice w procesach komunikacji między 

kobietami i mężczyznami (Ivy, Backlund, 2017; Kozyra, 2008, s. 217‒242; 

Moir, Jessel, 1989; Rubner, 1999, s. 155‒181). Mało jest jednak danych na te-

mat, jak podobnie lub odmiennie zachowują się konsumentki i konsumenci  

w zakresie zdobywania, odbierania i przekazywania informacji przydatnych 

podczas procesu zakupowego na rynku produktów żywnościowych. Niniejszy 

artykuł ma posłużyć zmniejszeniu tej luki informacyjnej. 

Celem przeprowadzonych w artykule analiz jest wskazanie podobieństw  

i różnic w aktywności informacyjnej kobiet i mężczyzn na rynku produktów 

żywnościowych. Aby osiągnąć postawiony cel, przeprowadzono badania ilo-

ściowe (wywiady ustrukturyzowane z osobami odpowiedzialnymi za zakupy 

żywności w gospodarstwie domowym). Pozyskane dane poddano analizie staty-

stycznej. Dzięki przeprowadzonym testom statystycznym możliwe było wska-

zania najważniejszych różnic w zachowaniach kobiet i mężczyzn w zakresie 

poszukiwania, odbioru i przekazywania informacji. Kobiety okazały się bar-

dziej aktywne w zakresie poszukiwania informacji, szczególnie ze źródeł nieo-

sobowych, chętniej też przekazywały informacje na temat żywności rodzinie  

i znajomym/przyjaciołom, miały większe (niż badani mężczyźni) predyspozy-

cje, aby zostać w tym względzie liderami opinii. Kobiety również częściej de-

klarowały, że jeżeli przypadkowo stykają się z informacjami na temat żywności 

i odżywiania się, to nie pomijają ich, lecz zapoznają się z nimi. 

Przejawy aktywności informacyjnej konsumentów na rynku żywności  

Aktywność informacyjna podmiotów na rynku polega na przechowywaniu, 

przesyłaniu (nadawanie i odbieranie) oraz przetwarzaniu informacji (Forlicz, 

2008, s. 14). Skupiając uwagę na konsumentach oraz przepływie informacji, 

można zauważyć, że ich aktywność informacyjna przejawia się w następujących 

działaniach: 

1. Poszukiwanie i zdobywanie informacji, określane również jako odbiór ak-

tywny lub poszukiwanie zamierzone (Antonides, van Raaij, 2003, s. 266); 

konsumenci poszukujący informacji czytają informacje umieszczone na 
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opakowaniach produktów, szukają informacji w internecie (np. na stronach 

producentów, blogach, forach dyskusyjnych), pytają o porady lekarzy, die-

tetyków, znajomych, oglądają programy i czytają czasopisma poświęcone 

racjonalnym zakupom żywności czy zdrowemu odżywianiu się. Pozyski-

wać informacje można zarówno ze źródeł nieosobowych (opakowanie, re-

klama, strona www), jak i osobowych (inni konsumenci, eksperci). 

2. Przekazywanie informacji może być skierowane do innych konsumentów  

i dotyczyć własnych doświadczeń albo być działaniem na zasadzie „pudła 

rezonansowego”, czyli pośrednika w przekazywaniu informacji odebranych 

wcześniej z innych źródeł (Liedel, Serafin, 2011, s. 90). Konsumenci mogą 

również przekazywać informacje na temat swoich pozytywnych lub nega-

tywnych doświadczeń producentom, mediom, organizacjom konsumenckim 

itp. 

3. Pasywny odbiór informacji przekazywanych przez producenta, innych kon-

sumentów lub podmioty niezależne z otoczenia rynkowego może odbywać 

się przez obserwowanie zwykłych konsumentów lub liderów opinii, ale 

przede wszystkim odbiór informacji nadawanych przez producenta, np.  

w formie reklamy czy innych instrumentów promocji. Takie informacje do-

cierają do konsumentów bez ich zaangażowania, często przy okazji ogląda-

nia programów telewizyjnych, czytania gazet, przeglądania stron interneto-

wych czy słuchania radia.  

Konsumenci różnią się od siebie pod względem aktywności informacyjnej. 

Nestorowicz (2017, s. 138‒143) przeprowadziła segmentację konsumentów 

właśnie ze względu na ich aktywność informacyjną i scharakteryzowała wyod-

rębnione segmenty. Okazało się, że płeć badanych była jednym z istotnych 

czynników różnicujących te segmenty. Warto zatem bardziej szczegółowo 

określić, czym różnią się aktywności podejmowane przez reprezentantów oby-

dwu płci, które mają na celu przepływ informacji między podmiotami rynko-

wymi. Może to okazać się przydatne dla projektowania kampanii komunikacyj-

nych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów żywnościowych, ale 

także kampanii edukacyjnych podnoszących wiedzę konsumentów. 

Metodyka badań aktywności informacyjnej na rynku żywności i charakte-

rystyka respondentów 

Dla osiągnięcia założonych celów wykorzystano dane zgromadzone podczas 

badań przeprowadzonych w kwietniu 2015 roku w ramach projektu „Nowa 

żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” 

POIG 01.01.02-00-061/09. Przeprowadzono wówczas 481 ustrukturowanych 

wywiadów bezpośrednich z osobami, które mieszkają w wielkopolskich mia-

stach i są w gospodarstwie domowym odpowiedzialne za zakupy produktów 

żywnościowych. Dobór do próby był kwotowy. Kryteriami doboru były: płeć, 
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wiek i wielkość miejscowości, w której respondenci mieszkają. Struktura próby 

ze względu na wiek i miejsce zamieszkania odpowiadała strukturze populacji 

generalnej. Odnośnie natomiast płci założono, że 70% badanych będą stanowiły 

kobiety, a 30% mężczyźni, co odzwierciedla udział kobiet w decyzjach zaku-

powych żywności w Polsce (Baranowska-Skimina, 2013). W przedstawionej  

w artykule analizie wzięto pod uwagę odpowiedzi 340 kobiet i 139 mężczyzn  

w wieku od 18 do 83 lat. Osoby w wieku 18‒29 lat stanowiły niespełna 21%, 

podobnie jak reprezentanci grupy wiekowej 30‒39 lat. Respondenci w wieku 

40‒49 lat stanowili 16%, a w wieku 50‒59 lat – 18% ankietowanych. Prawie 

1/4 badanych była w wieku co najmniej 60 lat. W dalszych analizach porówny-

wano wyniki uzyskane w trzech grupach wiekowych: do 30 lat, 30‒49 lat oraz 

50+. Bardziej szczegółowo charakterystykę respondentów przedstawiła Nesto-

rowicz (2017, s. 124‒130). 

Zgodnie z przedstawionymi w pierwszej części artykułu różnymi formami 

aktywności informacyjnej konsumentów, analizie poddano deklarowaną aktyw-

ność respondentów w odniesieniu do:  

– poszukiwania informacji,  

– pasywnego odbioru informacji, 

– dzielenia się informacjami z innymi podmiotami rynkowymi.  

Aby poznać deklaracje respondentów w odniesieniu do ich aktywności in-

formacyjnej, posłużono się pięciostopniową skalą Likerta, gdzie 1 oznaczało 

zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 – zdecydowanie zgadzam się. Spośród 

stwierdzeń, które mieli do oceny ankietowani, 39 dotyczyło właśnie zagadnień 

związanych z ich aktywnością informacyjną na rynku żywności. 

Dla określenia podobieństw i różnic między kobietami i mężczyznami  

w deklarowanych aktywnościach informacyjnych wykorzystano test równości 

średnich. W każdym przypadku przeliczono również test Levena jednorodności 

wariancji. W większości przypadków na podstawie testu założono równość 

wariancji. Pojedyncze przypadki, gdy nie założono równości wariancji, zostały 

zaznaczone w tabelach z danymi. Wyżej wymienione procedury obliczeniowe 

były prowadzone zarówno dla ogółu badanych, jak i wyodrębnionych grup wie-

kowych respondentów. Ze względu na ograniczoność objętości artykułu w tabe-

lach przedstawiono najważniejsze wyniki. 

Podobieństwa i różnice w aktywności informacyjnej kobiet i mężczyzn na 

rynku produktów żywnościowych 

Po przeanalizowaniu danych można stwierdzić zróżnicowany poziom deklaro-

wanej aktywności respondentów w zakresie pozyskiwania i wymiany informa-

cji. Ogólnie rzecz ujmując, ankietowani nie traktują poszukiwania informacji  

o produktach żywnościowych jako straty czasu, ale też nie są specjalnie aktyw-

ni w tym względzie. Przeprowadzone badanie uwydatnia różnice w zakresie 
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deklarowanego korzystania ze źródeł osobowych i nieosobowych. Pasywny 

odbiór informacji odgrywa mniejszą rolę, ale nie jest pomijany. Informacje  

z ulotek, prasy, telewizji przyciągają umiarkowaną uwagę konsumentów. Inte-

resującą obserwacją jest to, że konsumenci chętniej dzielą się swoją wiedzą  

i przekazują informacje niż poszukują tych informacji u innych osób. Zaobser-

wowana asymetria pozwala przypuszczać, że postawa prozdrowotna jest ele-

mentem budowania własnego wizerunku i chętnie jest prezentowana innym.  

Przeprowadzone testy pozwoliły również wykazać, że w przypadku nie-

których aktywności informacyjnych można mówić o istotnych różnicach  

w zachowaniach kobiet i mężczyzn. Kobiety bardziej aktywnie poszukują in-

formacji (tab. 1), zarówno na temat zasad zdrowego odżywiania się, jak i walo-

rów zdrowotnych kupowanych produktów żywnościowych czy ogólnie infor-

macji potrzebnych w procesie podejmowania decyzji o zakupie żywności. To 

kobiety rzadziej niż mężczyźni uznają, że poszukiwanie dodatkowych informa-

cji na temat żywności jest stratą czasu. Istotne różnice między kobietami i męż-

czyznami dotyczą czytania informacji na opakowaniach, także podczas robienia 

zakupów. W tym względzie kobiety również okazują się bardziej aktywne. Nie 

stwierdzono natomiast znaczących różnic związanych z płcią respondentów  

w zakresie aktywnego poszukiwania informacji ze źródeł osobowych. Kobiety  

i mężczyźni w podobnym stopniu przejawiają chęć pytania innych osób o pro-

dukty żywnościowe czy też ich wpływu na zdrowie. W obydwu grupach wi-

doczna jest zdecydowanie większa skłonność do pytania rodziny i znajomych, 

przyjaciół niż sprzedawców. Podobne postawy deklarują także w odniesieniu do 

zadawania pytań dietetykom i lekarzom. Podsumowując, kobiety wykazują 

większą aktywność w poszukiwaniu informacji na temat żywności ogólnie oraz 

ze źródeł nieosobowych niż mężczyźni. Aktywne pozyskiwanie informacji ze 

źródeł osobowych jest natomiast na podobnym poziomie w obydwu grupach 

respondentów wyodrębnionych ze względu na płeć. 

Tabela 1 

Aktywne poszukiwanie informacji 

Stwier-

dzenie 

Płeć Średnie* Test równości średnich* Różnice średnich – grupy wiekowe 

wartość różnica  t df Istotność  do 30 lat 30‒49 50+ 

1. K 3,23 
0,374 3,184 476 0,002 0,373 0,480 0,280 

M 2,86 

2. K 3,45 
0,409 3,499 476 0,001 0,480 0,421 0,343 

M 3,04 

3. K 3,31 
0,365 3,22 475 0,001 0,450 0,435 0,234 

M 2,94 

4.  K 3,60 
0,386 3,313 476 0,001 0,509 0,270 0,382 

M 3,22 

5.  K 2,25 
‒0,384 -3,386 474 0,001 ‒0,335 ‒0,364 ‒0,413 

M 2,63 

6. K 3,19 
0,424 3,600 475 <0,001 0,434 0,335 0,470 

M 2,77 
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7.  K 3,60 
0,080 0,655 475 0,513 0,465 0,017 -0,079 

M 3,52 

8.  K 3,62 
0,103 0,929 474 0,353 0,151 0,154 0,031 

M 3,52 

9.  K 3,38 
0,185 1,376 472 0,169 0,456 0,548 ‒0,239 

M 3,20 

10.  K 2,83 
0,171 1,38 473 0,168 0,200 0,444 ‒0,047 

M 2,66 

11. K 3,45 
‒0,044 ‒0,37 473 0,711 

0,059 0,078 ‒0,185 M 3,50 

12.  K 3,48 
0,048 0,429 473 0,668 

‒0,046 0,195 ‒0,004 M 3,43 

13.  K 3,59 
0,125 0,928 470 0,355 

0,316 0,462 ‒0,266 M 3,46 

14.  K 2,58 
0,077 0,655 471 0,513 

0,107 0,336 ‒0,13 M 2,50 

Stwierdzenia:  

1. Szukam informacji potrzebnych mi do podjęcia decyzji o zakupie produktów żywnościowych. 

2. Szukam informacji na temat zasad zdrowego odżywiania się. 

3. Szukam informacji na temat walorów zdrowotnych kupowanej przeze mnie żywności. 

4. Zawsze uważnie czytam informacje na opakowaniach produktów żywnościowych. 

5. Poszukiwanie dodatkowych informacji o żywności to strata czasu. 

6. Podczas zakupów poświęcam dość dużo czasu na czytanie informacji o produktach żywno-

ściowych. 

7. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat danego produktu żywnościowego pytam rodzinę. 

8. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat danego produktu żywnościowego, pytam przyjaciół, 

znajomych. 

9. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat danego produktu żywnościowego, pytam dietetyka/ 

lekarza. 

10. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat danego produktu żywnościowego, pytam sprzedaw-

cę w sklepie. 

11. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat wpływu żywności na zdrowie, pytam rodzinę. 

12. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat wpływu żywności na zdrowie, pytam przyjaciół, 

znajomych. 

13. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat wpływu żywności na zdrowie, pytam dietetyka/ 

lekarza. 

14. Gdy chcę dowiedzieć się więcej na temat wpływu żywności na zdrowie, pytam sprzedawcę  

w sklepie. 

Skala: od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie zgadzam się). 

Istotność dwustronna. Różnice istotne statystycznie zaznaczono na szaro. 

* ogółem dla wszystkich grup wiekowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Dodatkowo warto zauważyć, że największe różnice w zakresie aktywnego 

poszukiwania informacji między kobietami i mężczyznami stwierdzono  

w dwóch grupach wiekowych: 30‒49 lat oraz 50+ (tab. 1). Okazało się, że ko-

biety w wieku 30‒49 lat zdecydowanie częściej niż mężczyźni w tym przedziale 

wiekowym poszukują informacji na temat żywności i jej walorów zdrowotnych, 

częściej też pytają o te zagadnienia lekarzy i dietetyków oraz sprzedawców.  

W najstarszej grupie wiekowej istotne różnice dotyczyły przede wszystkim 
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czytania informacji na opakowaniach. To kobiety 50+, zdecydowanie częściej 

niż ich rówieśnicy, deklarowały czytanie tych informacji. Natomiast mężczyźni 

w wieku co najmniej 50 lat, częściej niż kobiety w tym wieku, uznawali, że 

szukanie informacji na temat żywności jest stratą czasu. Nie zaobserwowano 

widocznych różnic w aktywnym poszukiwaniu informacji między kobietami  

i mężczyznami w najmłodszej grupie wiekowej. 

Drugim analizowanym aspektem były różnice w pasywnym odbiorze in-

formacji na temat żywności. O ile ocena dostępności informacji, natężenia kon-

taktu z treściami reklamowymi były podobne w grupie kobiet i mężczyzn, to 

kobiety zdecydowanie częściej deklarowały, że gdy przy okazji korzystania  

z różnych mediów spostrzegają informacje na temat żywności, skupiają na nich 

uwagę i zapoznają się z ich treścią (tab. 2). Kobiety również zdecydowanie 

częściej deklarowały, że przywiązują wagę do tego, co o produktach żywno-

ściowych mówią inni konsumenci. Interesujące jest również to, że kobiety le-

piej radzą sobie z wybieraniem informacji, które są im potrzebne w procesie 

podejmowania decyzji zakupowych. 

Istotne statystycznie zróżnicowanie odpowiedzi kobiet i mężczyzn we 

wszystkich grupach wiekowych stwierdzono w odniesieniu do czytania infor-

macji o żywności w prasie i na ulotkach. Różnice wśród najmłodszych respon-

dentów (do 30. roku życia) zaobserwowano w przypadku stwierdzenia „Zwykle 

zwracam uwagę na reklamy produktów żywnościowych”. Tylko w tej grupie 

wiekowej kobiety częściej zgadzały się z tym stwierdzeniem niż mężczyźni.  

W tej grupie wiekowej kobiety częściej niż mężczyźni przywiązywały wagę do 

opinii innych konsumentów, a także zwracały uwagę na treści poświęcone te-

matyce żywnościowej w telewizji i internecie. Z kolei najstarsze respondentki  

w porównaniu do swoich rówieśników z większą łatwością wybierają potrzebne 

im informacje, a także przywiązują większą wagę do opinii innych na temat 

produktów żywnościowych. 

Tabela 2 

Pasywny odbiór informacji 

Stwier-

dzenie 

Płeć Średnie* Test równości średnich* Różnice średnich – grupy wiekowe 

wartość różnica  t df Istotność  do 30 lat 30‒49 50+ 

1. K 3,92 
0,079 0,759 476 0,448 0,048 0,015 0,130 

M 3,84 

2. K 3,15 
0,139 1,217 477 0,224 0,063 0,045 0,238 

M 3,01 

3. K 3,45 
‒0,183 ‒1,447 477 0,148 -0,201 ‒0,129 -0,233 

M 3,64 

4.  K 3,7 
0,345 3,26 476 0,001 0,324 0,189 0,458 

M 3,36 

5.  K 3,64 
0,297 3,141 478 0,002 0,404 0,091 0,399 

M 3,35 

6. K 2,75 
0,120 1,154 476 0,249 0,421 0,091 ‒0,018 

M 2,63 



Renata Nestorowicz, Sylwester Białowąs 162 

7. ** K 3,58 
0,593 5,38 

264,

317 
<0,001 0,781 0,371 0,656 

M 2,99 

8.  K 2,33 
‒0,363 ‒2,864 474 0,004 ‒0,756 -0,171 ‒0,347 

M 2,69 

9.  K 3,19 
0,502 4,133 466 <0,001 0,649 0,581 0,305 

M 2,68 

10.  K 3,45 
0,595 5,069 474 <0,001 0,759 0,564 0,526 

M 2,86 

Stwierdzenia: 

1. Mam nieograniczony dostęp do informacji na temat żywności. 

2. Jestem „bombardowany” zbyt dużą ilością informacji na temat żywności. 

3. Odbieram za dużo informacji o charakterze reklamowym. 

4. Z łatwością wybieram z gąszczu informacji te, które są mi potrzebne. 

5. Przywiązuję wagę do tego, co o produkcie mówią inni jego użytkownicy. 

6. Zwykle zwracam uwagę na reklamy produktów żywnościowych. 

7. Jeżeli w prasie, po którą zwykle sięgam, widzę artykuł o żywności, chętnie go czytam. 

8. Jeżeli oglądając telewizję, trafię na program o zdrowym odżywianiu lub racjonalnych zaku-

pach żywności, przełączam na inny kanał. 

9. Surfując po internecie, zwracam uwagę na artykuły czy strony poświęcone zdrowemu odży-

wianiu się. 

10. Jeżeli docierają do mnie broszury na temat zdrowego odżywiania się – chętnie je czytam 

Skala: od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie zgadzam się). 

Istotność dwustronna. Różnice istotne statystycznie zaznaczono na szaro. 

* ogółem dla wszystkich grup wiekowych. 

** nie założono równości wariancji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Trzecim obszarem aktywności informacyjnej jest przekazywanie informa-

cji innym podmiotom. Kobiety i mężczyźni z podobną częstotliwością deklaro-

wali przekazywanie informacji innym, zarówno gdy byli szczególnie zadowole-

ni, jak i niezadowoleni z jakiegoś produktu spożywczego. Różnice natomiast 

można stwierdzić w przypadku, gdy pytano ogólnie o dzielenie się informacja-

mi z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Kobiety częściej niż mężczyźni dekla-

rowały aktywność w tym względzie. To kobiety bowiem miały większe predys-

pozycje do bycia liderami opinii w kwestiach produktów żywnościowych. 

Wskazują na to m.in. różnice w deklaracjach dotyczących dwóch ostatnich 

stwierdzeń z tabeli 3. 

Tabela 3 

Dzielenie się informacjami z innymi podmiotami 

Stwier-

dzenie 

Płeć Średnie* Test równości średnich* Różnice średnich – grupy wiekowe 

wartość różnica  t df Istotność  do 30 lat 30‒49 50+ 

1. K 4,20 
0,219 2,325 427 0,021 0,200 0,323 0,138 

M 3,98 

2. K 4,21 
0,364 4,059 475 <0,001 0,320 0,512 0,259 

M 3,85 

3. K 2,05 
0,062 0,527 471 0,599 ‒0,096 0,392 ‒0,148 

M 1,99 

4.  K 2,52 
0,125 1,058 474 0,291 ‒0,285 0,217 0,237 

M 2,40 
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5.* * K 2,96 
0,274 2,416 

238,

152 
0,016 0,586 0,022 0,289 

M 2,68 

6. K 4,28 
‒0,009 -0,096 474 0,923 0,004 0,12 ‒0,139 

M 4,29 

7.  K 4,22 
0,078 0,828 473 0,408 0,018 0,137 0,047 

M 4,14 

8.  K 2,08 
‒0,147 ‒1,111 471 0,267 ‒0,546 0,191 ‒0,276 

M 2,22 

9.  K 1,85 
‒0,019 ‒0,165 473 0,869 ‒0,217 0,121 ‒0,062 

M 1,87 

10.* * K 4,41 
‒0,037 ‒0,515 

319,

986 
0,607 ‒0,037 0,056 ‒0,121 

M 4,45 

11. K 4,40 
0,139 1,719 473 0,086 0,053 0,101 0,195 

M 4,27 

12.  K 2,08 
‒0,075 ‒0,566 468 0,572 ‒0,371 0,285 ‒0,268 

M 2,16 

13.  K 1,80 
0,082 0,720 474 0,472 ‒0,044 0,249 ‒0,020 

M 1,72 

14.  K 3,16 
0,307 2,775 474 0,006 0,605 0,010 0,349 

M 2,86 

15. K 2,86 
0,226 1,988 470 0,047 0,086 0,255 0,248 

M 2,63 

Stwierdzenia: 

1. Dzielę się informacjami z rodziną. 

2. Dzielę się informacjami z przyjaciółmi, znajomymi. 

3. Dzielę się informacjami z osobami, których nie znam, np. na forach internetowych. 

4. Dzielę się informacjami podczas badań opinii konsumentów (ankiety, wywiady). 

5. Gdy rozmawiamy na temat żywności z rodziną czy znajomymi, to ja mówię zdecydowanie 

najwięcej.. 

6. Gdy jestem niezadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację rodzinie. 

7. Gdy jestem niezadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację przyjacio-

łom, znajomym. 

8. Gdy jestem niezadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację nieznajo-

mym. 

9. Gdy jestem niezadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację producen-

towi. 

10. Gdy jestem szczególnie zadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację 

rodzinie. 

11. Gdy jestem szczególnie zadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację 

przyjaciołom, znajomym. 

12. Gdy jestem szczególnie zadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację 

nieznajomym. 

13. Gdy jestem szczególnie zadowolony z produktu żywnościowego, przekazuję tę informację 

producentowi. 

14. Znajomi i rodzina często pytają mnie, co sądzę na temat produktów żywnościowych. 

15. Znajomi i rodzina często pytają mnie, co sądzę na temat rzetelności informacji o żywności. 

Skala: od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie zgadzam się) 

Istotność dwustronna. Różnice statystyczne zaznaczono na szaro. 

* ogółem dla wszystkich grup wiekowych. 

** nie założono równości wariancji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Analizując dane w poszczególnych grupach wiekowych, warto zauważyć, 

że różnice zaobserwowano głównie między kobietami i mężczyznami w wieku 

30‒49 lat. To w tym wieku kobiety chętniej dzieliły się informacjami nie tylko 

z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, ale również z osobami nieznajomymi, np. 

na forach dyskusyjnych. Natomiast w najmłodszej grupie wiekowej kobiety 

częściej niż mężczyźni deklarowały dominującą rolę w rozmowach na temat 

żywności. 

Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane aspekty aktywności informacyj-

nej, najwięcej różnic istotnych statystycznie zaobserwowano w grupie wieko-

wej 30‒49. W tym przedziale wiekowym w największym stopniu deklaracje 

kobiet i mężczyzn różniły się w odniesieniu do aktywnego poszukiwania infor-

macji. Kobiety były zdecydowanie bardziej aktywne niż mężczyźni. Natomiast 

najwięcej różnic w zakresie biernego odbioru informacji zaobserwowano  

w najmłodszej grupie wiekowej. Warto równocześnie zwrócić uwagę, że naj-

młodsze respondentki zachowywały się bardzo podobnie do swoich rówieśni-

ków w zakresie aktywnego poszukiwania informacji. 

Podsumowanie 

Przedstawione wyniki badań pozwalają stwierdzić, że kobiety przejawiają 

większą aktywność informacyjną na rynku produktów żywnościowych. Może to 

być związane m.in. z ich większym zaangażowaniem i zainteresowaniem tema-

tyką zdrowia, zdrowego stylu życia i odżywiania się. Osoby zainteresowane 

takimi kwestiami chętniej będą poszukiwać informacji. Jeżeli zaś interesujące je 

dane pojawią się przypadkowo, bez zaangażowania się w ich zdobywanie, to 

nie zostaną przez takie osoby pominięte. Kobiety częściej niż mężczyźni poszu-

kiwały informacji o kupowanych produktach żywnościowych oraz zasadach 

zdrowego odżywiania się, czytały informacje na opakowaniach artykułów spo-

żywczych, skupiały uwagę na informacjach docierających do nich ze źródeł 

nieosobowych (prasa, internet). Co do wykorzystania źródeł osobowych poczy-

niono ciekawą obserwację: kobiety częściej niż mężczyźni przyznawały, że 

przywiązują wagę do tego, co o produkcie mówią inni konsumenci, ale ich ak-

tywność w pozyskiwaniu informacji od innych osób (zadawanie pytań na temat 

produktu i jego wpływu na zdrowie) nie różniła się istotnie od aktywności męż-

czyzn. Może to być związane z pewnymi obawami dotyczącymi negatywnego 

wpływu na swój wizerunek, obawami, że pytając innych, okazuje się swoją 

niewiedzę w tym względzie. Kobiety deklarowały zadawanie pytań innym oso-

bom z podobną częstotliwością co mężczyźni, którzy jednak byli zdecydowanie 

mniej zainteresowani opiniami innych osób na temat żywności i żywienia. 

Uzyskane wyniki mogą wskazywać, że dotarcie z informacjami na temat 

produktów żywnościowych do mężczyzn jest zdecydowanie trudniejsze niż do 

kobiet. Raczej nie szukają oni informacji na ten temat, a gdy nawet przypad-
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kiem na nie natrafią, nie są specjalnie nimi zainteresowani. Dlatego też komu-

nikaty skierowane do mężczyzn powinny być bardzo krótkie, proste i łatwe do 

zapamiętania. Skuteczniejszym sposobem dotarcia z komunikatem do męż-

czyzn może się okazać slogan, hasło reklamowe, które dostrzegą przy okazji 

przeglądania ulubionego czasopisma czy stron internetowych, niż nawet najbar-

dziej interesujący tekst artykułu sponsorowanego umieszczony w tym samym 

czasopiśmie.  

W zakresie dzielenia się informacjami różnice istotne statystycznie wystę-

powały tylko w przypadku przekazywania informacji rodzinie, przyjaciołom  

i znajomym. Kobiety były tu zdecydowanie bardziej aktywne. Nie miało na to 

wpływu zadowolenie lub niezadowolenie z produktu żywnościowego. Kobiety 

też częściej były traktowane jako ekspertki, do których inni zwracali się z pyta-

niami związanymi z żywnością, co sugeruje, że jeżeli producenci chcieliby wy-

korzystać w swojej komunikacji marketingowej narzędzia marketingu szepta-

nego, to powinni swoje działania skierować przede wszystkim do kobiet. 
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Summary. The objective of the paper is presenting similarities and differences between 

male and female information activities on the market of the food products. The analysis 

is made on the basis of the data gathered during the structured interviews conducted in 

the Wielkopolskie voivodeship. The differences were highlighted mainly in the three 

areas: women search for information about the health aspects of food more active and 

more often, even if the information was received by accident. They also share the in-

formation with friends and relatives more eagerly. There are no significant gender dif-

ferences in sharing the knowledge with others (internet discussions, contacting with 

manufacturers or selling staff) nor in the scope of activities such as asking other con-

sumers, dieticians or food sellers.  
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Analiza rynku przypraw w Polsce 
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Streszczenie. Przyprawy są jednymi z istotniejszych składników żywności, kształtują-

cymi jej cechy sensoryczne. W artykule przedstawiono syntetyczną charakterystykę 

rynku przypraw w Polsce, sporządzoną z wykorzystaniem danych literaturowych. Zapre-

zentowano w nim miejsce polskiego handlu przyprawami na rynku światowym, poziom 

importu, eksportu, producentów oraz klientów na tego rodzaju produkty. 

Wprowadzenie 

Przyprawy są produktami, z których korzystają głównie przemysł spożywczy 

oraz wszyscy sporządzający potrawy w domu. Głównym powodem ich stosowa-

nia jest wpływ, jaki wywierają one na produkty i potrawy, do których zostały 

dodane, zmieniając ich smak, zapach, barwę. Celem artykułu jest przybliżenie 

zagadnień związanych z polskim rynkiem przypraw z wykorzystaniem danych 

literaturowych oraz badań własnych.  

Artykuł ma charakter studium teoretycznego, zdefiniowano w nim przy-

prawy ze względu na mnogość produktów, które mogą być do nich zaliczone. 

Następnie krótko przedstawiono polski eksport i import przypraw oraz scharak-

teryzowano główne zagadnienia związane z polskim rynkiem przypraw.    

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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Podział przypraw na krajowe i zagraniczne, związany z ich pochodzeniem, 

jest istotny, gdyż większość przypraw na rynku polskim jest pochodzenia zagra-

nicznego. Ceny opakowań jednostkowych przypraw nie są wysokie, co powo-

duje, że są one pomijane w analizach budżetów domowych. Jednak rynek przy-

praw generuje duże przychody dla swoich uczestników, zwłaszcza w dobie pa-

nujących trendów w zachowaniu konsumentów. 

Z jednej strony domocentryzacja i prywatyzacja konsumpcji połączona  

z proekologicznym nastawieniem do konsumpcji, trendem slow live (w tym slow 

food) i nieustannie rosnące zainteresowanie kuchniami innych narodów wpły-

wają na poszukiwanie różnorodnych produktów, w tym przypraw rzadko spoty-

kanych, o specjalnych cechach jakościowych. Z drugiej zaś wszechobecny brak 

czasu i jednoczesna chęć ułatwiania sobie codziennych obowiązków powodują 

bardzo częste wykorzystywanie mieszanek przyprawowych przeznaczonych do 

konkretnych dań, łatwych w użyciu i niewymagających specjalnych zabiegów. 

Dlatego też rynek przypraw rozwija się dwubiegunowo, wprowadzając do obrotu 

przyprawy jednoskładnikowe, rzadkie i w różnych postaciach oraz proponując 

klientom mieszanki przyprawowe wieloskładnikowe przeznaczone do konkret-

nych dań. 

Zakres przeprowadzonej analizy rynku obejmował trzy zasadnicze obszary, 

takie jak zdefiniowanie podmiotu analizy, rynek oraz klientów. 

Definicja przypraw  

Zdefiniowanie przypraw jest bardzo istotne ze względu na bardzo szerokie spek-

trum produktów, które można do nich zaliczyć. 

Definicja przypraw często dotyczy tylko produktów pochodzenia roślin-

nego. W takiej formie przedstawia ją Polska Norma. Według niej przyprawy są 

to naturalne produkty roślinne lub ich mieszanki używane do poprawienia smaku 

i aromatyzowania potraw. Stosowane są różne części roślin, jak: owoce, nasiona, 

kwiaty, liście, ziela, kory, korzenie i kłącza. Nazwę stosuje się dla produktów  

w całości, jak i dla rozdrobnionych, np. sproszkowanych (PN-A-87022:1994). 

Mieszanki przyprawowe są to produkty otrzymane przez wymieszanie wysuszo-

nych, rozdrobnionych lub całych surowców, takich jak: kora, korzenie, kłącza, 

ziela, liście, kwiaty, pąki, owoce i nasiona przeznaczone do poprawienia zapachu 

i wyglądu produktów spożywczych (PN-A-86967:1998). 

Obecnie definicje te wydają się być zbyt wąskie, zwłaszcza ze względu na 

obecność na rynku mieszanek wieloskładnikowych oraz produktów przyprawo-

wych pochodzenia innego niż roślinne. 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU pozycja 10.84. wskazuje na 

takie produkty zaliczane do przypraw, jak: ocet, sosy, mąka i mączka z gorczycy, 

musztarda, przyprawy przetworzone i mieszanki przypraw oraz sól (PKWiU, 

2015). Definicja ESA również rozszerza podane powyżej definicje o mieszanki 
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typu seasoning, które poza składnikami roślinnymi – przyprawami i ziołami ‒ 

zawierają inne składniki. Mieszanka typu seasoning  jest mieszanką dopuszczal-

nych składników spożywczych, które dodaje się jako niezbędne do osiągnięcia 

celów, do których są przeznaczone, czyli poprawy smaku, jakości żywienia i/lub 

funkcjonalności żywności. Typowo zawiera ona jedno lub więcej ziół i/lub przy-

praw oraz inne substancje wzmacniające aromat i nadające smak. Kategoria ta 

zawiera przyprawy ze składnikami funkcjonalnymi, np. substancje zagęszcza-

jące, emulgatory, środki konserwujące, barwniki i substancje przeciwzbrylające 

(ESA, 2016). 

Przyprawy są ponadto obecne w innych grupach towarowych, tj. koncentra-

tach spożywczych i warzywach. Wśród koncentratów spożywczych znajdują się 

dwa rodzaje koncentratów przypraw: koncentraty przypraw do potraw i sosy 

utrwalone oraz przyprawy i dodatki do ciast (PN-A-94000:1986). Są one sprze-

dawane w postaci ekstraktów, hydrolizatów, esencji. 

Procner dzieli koncentraty na białkowe, warzywne i korzenne. Ich skład 

może być bardzo złożony. Mogą zawierać produkty hydrolizy surowców białko-

wych, pastę mięsną, tłuszcz, wyciąg z warzyw, wyciąg z przypraw korzennych, 

koncentrat pomidorowy, drożdże, syrop ziemniaczany, wino, ocet, glutaminian 

sodu i inne substancje dodatkowe, cukier i sól (Procner, 2007).  

Do przypraw można również zaliczyć warzywa (często nazywane przypra-

wowymi) oraz grzyby suszone (powszechnie zaliczane do przypraw w kuchni 

chińskiej, pakistańskiej, ale również polskiej).  

Na rynku przypraw znajduje się więc wiele bardzo różnorodnych produk-

tów, które można nazwać przyprawowym. W ograniczonym wymiarze można 

jednak mówić o obrocie przyprawami i ziołami, świeżymi ziołami oraz olejkami 

eterycznymi i oleożywicami. Dane rynkowe najczęściej jednak dotyczą przypraw 

i ziół. 

Dane FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Or-

ganizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) doty-

czące przypraw jako produktów dojrzałych, suszonych oraz sproszkowanych 

dzielą je na dziewięć, przedstawionych w tabeli 1, grup zaliczanych do upraw 

głównych. 

Tabela 1 

Dziewięć podstawowych grup przypraw wg FAO 

Nr Kod Przyprawa Nazwa łacińska 

1 0687 pieprz czarny, biały  

pieprz długi  

Piper nigrum 

Piper longum 

2 0689 papryka czerwona, kajeńska, chili 

ziele angielskie  

Capsicum frutescens; C. annuum 

Pimenta officinalis 

3 0692 wanilia  Vanilla planifolia; V. pompona 

4 0693 cynamon, cynamon cejloński, cy-

namon chiński – kasja  

Cinnamomum zeylanicum 

C. cassia 
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5 0698 goździki Eugenia caryophyllata; Caryophyllus 

aromaticus 

6 0702 gałka muszkatołowa, kwiat musz-

katołowy,  

kardamon   

i inne  

Myristica fragrans 

Elettaria cardamomum 

Aframomum angustifolium; A. hambury; 

Amomun aromaticum; A. cardamomum; 

Malaguetta pepper; Aframomum mele-

gueta 

7 0711 anyż  

badian  

kminek  

kolendra   

kmin rzymski   

koper włoski   

jagody jałowca 

Pimpinella anisum 

Illicium verum 

Carum carvi 

Coriandrum sativum 

Cuminum cyminum 

Foeniculum vulgare 

Juniperus communis 

8 0720 imbir  Zingiber officinale 

9 723 spices NES ⃰ w tym m.in.:  

liście laurowe  

nasiona kopru  

nasiona kozieradki  

szafran  

tymianek  

kurkuma  

 

Laurus nobilis 

Anethum graveolens 

Trigonella foenum-graecum 

Crocus sativus 

Thymus vulgaris 

Curcuma longa 

⃰ NES – (not elsewhere specified) niewyszczególnione gdzie indziej 

Źródło: FAO, 2017. 

Klasyfikacja SITC (Standard International Trade Classification – Standar-

dowa Międzynarodowa Klasyfikacja Handlu) oraz HS (Harmonized System – 

System Zharmonizowany) dzieli rynek przypraw na:  przyprawy, przyprawy na-

sienne i owocowe (grupa 711 w tab.1), przyprawy NES (grupa 723 w tab. 1), 

mieszanki przyprawowe, pieprz, gałkę muszkatołową, wanilię, cynamon i goź-

dziki. W takiej postaci są one też zawarte w danych w OEC (The Observatory of 

Economic Complexity) (OEC, 2015).  

Import i eksport przypraw  

Według danych OEC w 2015 roku największymi importerami przypraw na świe-

cie były USA z 11% udziałem w rynku (kwotowo stanowiło to 245 mln USD) 

oraz Arabia Saudyjska i Japonia (ponad 6%, 144 i 142 mln USD), z krajów eu-

ropejskich zaś z ponad 5% udziałem w rynku: Holandia, Wielka Brytania  

i Niemcy (ok.120 mln USD).  

Największy eksport przypraw w roku 2015 OEC odnotowało dla Chin (25% 

udziału w eksporcie światowym, kwotowo 572 mln USD) i Indii (14%, 333 mln 

USD), następnie Holandii (5,1%, 116 mln USD) i Hiszpanii (4,6%, 105 mln 

USD) (OEC, 2015). 
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Nie można jednak zapominać, że bardzo duża liczba przypraw nie trafia na 

rynki międzynarodowe i jest sprzedawana lokalnie, szczególnie w krajach z długą 

tradycją ich wykorzystania, takich jak: Indie, Chiny, Wietnam, kraje afrykańskie. 

Ilościowo z roku na rok (dane za lata 2007‒2013) handel zagraniczny zio-

łami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej rośnie, przy czym eksport prze-

waża nad importem, jego wartość w 2013 roku wyniosła 459,3 tys. ton wobec 

71,4 tys. ton importu (Rokicki, Wiluk, 2016).  
Większość przypraw obecnych na polskim rynku pochodzi z importu. Pol-

ska w 2015 roku miała 0,93% udziału w światowym imporcie oraz 1% w ekspor-

cie przypraw (OEC, 2015). W tabeli 2 zestawiono procentowe udziały importu 

do Polski poszczególnych przypraw.  

Tabela 2 

Procentowy udział Polski w światowym imporcie przypraw w roku 2015  

według OEC (w %) 

Nazwa Procent 

Pieprz 1,7 

Przyprawy NES 1,4 

Wanilia 1,3 

Mieszanki przyprawowe 0,99 

Przyprawy (imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liść laurowy, curry) 0,93 

Nasiona (anyż, badian, kminek, kolendra, kmin rzymski, koper włoski) 0,77 

Cynamon 0,65 

Goździki 0,56 

Źródło: OEC, 2015. 

Według danych GUS za rok 2011 największy, w ujęciu wartościowym, był 

import z Wietnamu, a następnie z Niemiec. Przyprawy sprowadzano również  

z Indii, Hiszpanii, Indonezji, Chin, Meksyku, Holandii, Turcji, Brazylii, Peru, 

Ukrainy, Węgier, Madagaskaru, Czech, Francji, RPA oraz Belgii (GUS, 2012). 

W 2015 roku kraje, z których importowano i do których eksportowano przy-

prawy, nieco się zmieniły, pięć z nich o największym udziale w imporcie i eks-

porcie przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Polski import i eksport przypraw w roku 2015 według OEC (w %) 

Import  Eksport 

Niemcy 

Turcja  

Chiny 

Indie 

Holandia 

27,0 

18,0 

15,0 

6,9 

5,6 

Niemcy 

USA 

Wielka Brytania 

Francja 

Rosja 

33,0 

12,0 

7,5 

5,5 

4,4 

Źródło: OEC, 2015. 
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Wartość rynku przypraw w Polsce i główni producenci 

Wzrost rynku przypraw między czerwcem 2015 i marcem 2016 roku wynosił 

8,5% pod względem wartości sprzedaży i 5,3%, jeżeli chodzi o jej wolumen. Sza-

cunkowa wartość rynku polskich przypraw i ziół jest wyceniana na 852 mln zł 

rocznie, co przekłada się na 16–17 torebek przypraw i mieszanek na konsumenta 

rocznie. Tempo wzrostu rynku to ok. 10% rocznie, ze znaczącą przewagą pro-

duktów z kategorii ziół i przypraw (Prezes McCornick…, 2016).  

Charakterystycznym elementem rynku przypraw zauważanym przez produ-

centów i konsumentów jest duża sezonowość sprzedaży. Producenci wyróżniają 

w ciągu roku kilka szczytów sprzedażowych – są to m.in. sezon wielkanocny, 

bożonarodzeniowy, grillowy i ogórkowy [UOKiK, 2007]. 

Rynek przypraw w Polsce jest zdominowany przez kilku najważniejszych 

producentów, którzy wpływają na jego kształt. Liderem jest McCormic Polska 

SA, która przejęła firmę Kamis. Firma Kamis powstała  w 1991 roku i od razu 

zajęła miejsce lidera na rynku przypraw. Została ona jednak przejęta we wrześniu 

2011 roku przez McCormick & Company Inc., światowego lidera rynku przy-

praw. McCormick Polska oferuje najpopularniejszą markę przypraw w Polsce, 

czyli Kamis, oraz markę Galeo. Kolejni istotni gracze na rynku przypraw to Pry-

mat (marki: Prymat, Kucharek, Asta oraz Prymat GastroLine) i Ziołopex (wła-

ściciel marek Ziołopex, Appetita i Coneser). Najważniejszymi zagranicznymi 

producentami obecnymi na polskim rynku przypraw są Podravka i Kotanyi (UO-

KiK, 2007).  

Na znaczeniu bardzo zyskują przyprawy marek własnych (private label) 

sieci sklepowych, tj. Lidla (marki: Mikado, Kuchnia Lidla, Belbace), Biedronki 

(Przyprawy Świata, Nutka Smaku, Culineo), Tesco (Tesco Value, Tesco Finest, 

Tesco Organic), Kauflanda (Kaufland Classic) czy Carrefoura (Carrefour). Przy-

prawy marek własnych są atrakcyjne pod względem cenowym, zaś gramatura ich 

opakowań jest w większości przypadków niższa niż przypraw dostępnych w ob-

rocie handlowym pod marką producenta (Newerli-Guz, 2009). 

Poza produktami wymienionych producentów, obecnymi na półkach skle-

powych, istnieje szeroki kanał sprzedaży internetowej. Oferuje on wiele produk-

tów przyprawowych mniejszych producentów – na dzień 15.05.2017 obejmował 

on 615 tys. pozycji (według wyszukiwarki Google). Kanał ten jest istotny, gdy 

nie trzeba konkurować ceną, ale jakością produktu, co ma miejsce w przypadku 

specjalnych przypraw i ziół sprzedawanych w mniejszych ilościach (ekologicz-

nych, wysokiej jakości czy konkretnej odmiany). 

Na rynku przypraw w Polsce, jak i na świecie, ma miejsce proces zastępo-

wania przypraw suszonych, które stanowią najważniejszą część obrotu przypra-

wami, ich świeżymi zamiennikami, produktami mrożonymi oraz ekstraktami. 

Jako świeże powszechnie sprzedawane są imbir oraz przyprawy liściaste: bazy-
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lia, tymianek, rozmaryn itp. Zamrażanie ziół (szczególnie metodą IQF –Indivi-

dually Quick Frozen, gdzie każda pojedyncza część rośliny jest zamrażana od-

dzielnie) staje się również nowym trendem na rynku przypraw. Pozwala to na 

transport egzotycznych przypraw na duże odległości bez konieczności ich susze-

nia oraz dostarczanie produktów, których nie można suszyć. Ekstrakty pozyski-

wane z przypraw i ziół (głównie w postaci olejków eterycznych i oleożywic) stają 

się bardzo popularnymi substytutami czystych przypraw w przemyśle spożyw-

czym ze względu na łatwość dozowania i lepszą możliwość kontroli jakości pro-

duktu końcowego.  

Zagrożeniem dla przypraw w postaci tradycyjnej jak i wyżej wymienionych 

są syntetyczne ich odpowiedniki. Są one zagrożeniem dla rynku niektórych przy-

praw, szczególnie tych zaliczanych do najdroższych (np. takich jak wanilia). 

Wykorzystanie przypraw  

Nadal na rynku dominuje tradycyjne wykorzystanie przypraw jako substancji 

mających na celu wpływ na cechy sensoryczne produktów żywnościowych, ich 

smak, zapach, barwę  i konsystencję.  

W taki sposób wykorzystuje się przyprawy w technologii produktów spo-

żywczych, gastronomii i gospodarstwie domowym. W technologii żywności wy-

korzystuje się ponadto przyprawy w celu zwiększania trwałości produktów po-

przez wykorzystanie ich jako dodatków w procesie wytwarzania lub składników 

opakowań aktywnych. 

W 2016 roku Instytut Żywności i Żywienia IŻŻ umieścił w piramidzie zdro-

wego żywienia i aktywności fizycznej zioła jako alternatywny produkt zastępu-

jący sól (IŻŻ, 2016) Było to działanie przełomowe, zwłaszcza w kontekście po-

wrotu do szerszego postrzegania  i wykorzystania ziół i przypraw jako MAPs – 

Medicinal Aromatic Plants i rozwoju rynku tego rodzaju produktów. 

Przyprawy są wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym pod warunkiem 

spełniania wymagań farmakopealnych, lecz istnieje rynek o bardzo dużym po-

tencjale, chętnie wykorzystujący składniki o różnym działaniu ‒ rynek suplemen-

tów diety, w którym przyprawy są już obecne. 

W ciągu ostatniej dekady przeprowadzono liczne badania wykazujące ko-

rzystne działanie ziół i przypraw na paszę, spożycie, wpływ na funkcje odporno-

ściowe, fermentację w żwaczu, metanogenezę, wydajność cieląt, krów mlecz-

nych, jałówek i bydła (ESA, 2017). 

Przemysł kosmetyczny również wykorzystuje przyprawy, głównie zawarte 

w nich substancje aktywne, w celu zwiększania atrakcyjności produktów kosme-

tycznych specjalnego przeznaczenia – przykładowe wykorzystanie składników 

przypraw o działaniu antyutleniającym w produktach antyaging. 
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Podsumowanie 

Zmiany w zachowaniu konsumentów na rynku przypraw, wynikające z nowych 

trendów w konsumpcji, spowodowały jego ewolucję. Zaważyć należy, że dane 

odnoszące się do rynku przypraw dotyczą przypraw czystych jednoskładniko-

wych, ziół i wybranych mieszanek przyprawowych. Część produktów przypra-

wowych (w tym najbardziej popularne na rynku mieszanki typu seasoning) jest 

wyłączona ze statystyk dotyczących tego rynku i trudno jest znaleźć informacje 

ich dotyczące. Dane literaturowe potwierdzają wzrost rynku przypraw zarówno 

pod względem wartości jak i wolumenu sprzedaży. Tempo wzrostu szacowane 

na 10% rocznie stanowi bardzo dobry wyznacznik potencjału rynku przypraw, 

gdzie zarówno producenci dominujący na rynku, jak i mniejsze firmy znajdą 

swoje miejsce. Rozszerzeniu ulega rynek zbytu przypraw, poza klientami indy-

widualnymi ich wykorzystanie w innych gałęziach przemysłu także zyskuje na 

wartości.  
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Streszczenie. Transport od zawsze był nieodzownym elementem gospodarki narodowej 

każdego kraju. Obecnie w dobie globalizacji i zacierania granic transport międzynaro-

dowy staje się o wiele skuteczniejszy niż jeszcze kilkanaście lat temu, a co za tym idzie 

jest dużo bardziej racjonalny. Handel międzynarodowy stwarza potrzebę przemieszcza-

nia ładunków nie tylko krajowych i międzynarodowych. Autor dokonując wyboru meto-

dologii tego artykułu wzorował się na podejściu badawczym zaproponowanym przez  

B. Kos. Przyjęto następujące tezy: transport samochodowy jest predestynowany do prze-

wozów gazów; przewoźnicy gazów powinni ściśle przestrzegać umowy ADR oraz ogra-

niczać ryzyko kolizji i wypadków; metoda modelowania hierarchicznego ułatwia wybór 

optymalnej trasy przewozu ładunków niebezpiecznych, w tym gazów. Z tego względu 

zasadne jest wykorzystanie dostępnych metod i sposobów wyboru racjonalnych tras oraz 

zabezpieczenia ładunków niebezpiecznych w czasie ich przewozów. 

Wprowadzenie 

Transport od dawna był nieodzownym elementem gospodarki narodowej każ-

dego państwa. W dobie globalizacji i zacierania granic transport międzynaro-

dowy staje się o wiele skuteczny niż wcześniej. Handel międzynarodowy stwarza 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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potrzebę przemieszczania ładunków nie tylko w obrębie innych państw, lecz rów-

nież kontynentów (Perenc, Godlewski, 2000, s. 21–27). 

Współczesna infrastruktura transportowa oraz rozwiązania techniczne  

i technologiczne ułatwiają przewóz ładunków bez względu na położenie miejsca 

docelowego. Zwiększają również bezpieczeństwo samego transportu, zmniejsza-

jąc ryzyko wypadków, co ma istotne znaczenie w przypadku przewozu materia-

łów niebezpiecznych. Celem artykułu jest ukazanie wszystkich uwarunkowań  

i ograniczeń przewozu ładunków niebezpiecznych na przykładzie gazów. Pod-

stawową tezą jest konieczność i potrzeba zastosowania modelowania oraz wy-

boru wszystkich zabezpieczeń, tak aby zminimalizować ewentualne kolizje i wy-

padki z tym ładunkiem. Autor dokonując wyboru metodologii, wzorował się na 

podejściu badawczym zaproponowanym przez Kos (Kos, 1998, 33–42). 

Autor przyjął następujące tezy: 

 transport samochodowy jest predestynowany do przewozów gazów, 

 przewoźnicy  gazów powinni ściśle przestrzegać umowy ADR oraz ogra-

niczać ryzyko kolizji i wypadków, 

 metoda modelowania hierarchicznego ułatwia wybór optymalnej trasy 

przewozu ładunków niebezpiecznych, w tym gazów. 

Mimo rygorystycznych przepisów ADR transport materiałów niebezpiecz-

nych stwarza duże zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Warto za-

tem wykorzystać dostępne metody ograniczania ryzyka kolizji i wypadków z ła-

dunkami gazu w przewozach krajowych i międzynarodowych. 

Drogowy transport międzynarodowy 

Drogowy transport międzynarodowy ma pewne specyficzne cechy. Każdy sys-

tem zawiera określoną liczbę elementów oraz relacji, które zachodzą między  

nimi. Składniki systemu transportowego to obiekty biorące udział w procesie 

przemieszczania ładunków oraz osób, a także jednostki związane z samym pro-

cesem transportowym. Proces transportowy definiowany jest jako ciąg czynności 

następujących po sobie w sposób sprawny i uporządkowany, stanowiący pewną 

całość. Jego celem jest  dostarczenie produktów do odbiorcy lub przemieszczanie 

pasażerów z punktu A do punktu B w jak najbardziej skuteczny i efektywny spo-

sób. Elementy składające się na proces transportowy to: czynności przewozowe, 

spedycyjne, logistyczne oraz dodatkowe. 

Charakter i przebieg poszczególnych procesów transportowych, szczególnie 

w przewozie ładunków, jest zróżnicowany i zależy od takich czynników, jak (Za-

łoga, Wojewódzka-Król, 2016, s. 38): 

a) przedmiot przewozu, czyli ładunek (lub osoba) – jego rodzaj, ilość, wy-

miary i właściwości; proces transportowy charakteryzuje się większą 

prostotą przebiegu poszczególnych faz, jeżeli jego przedmiotem jest ła-

dunek masowy, natomiast większą złożonością, kiedy przedmiotem 
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przewozu jest ładunek drobnicowy, niebezpieczny czy też ponadgabary-

towy charakteryzujący się niską podatnością na transport; 

b) warunki, na jakich został zawarty kontrakt i wynikający z nich zasięg 

gestii transportowej; inaczej przebiega proces transportowy, kiedy pełną 

gestię transportową ma jedna ze stron kontraktu, a inaczej, kiedy jest ona 

podzielona między obie strony; 

c) wymogi nadawcy/odbiorcy ładunku dotyczące czasu i szybkości do-

stawy, kosztów przewozu, niezbędnych dokumentów handlowych itp.; 

mogą być wykorzystywane tradycyjne dokumenty papierowe oraz ich 

elektroniczny zamiennik, dostawy mogą być rozłożone w czasie, kryte-

rium optymalizacji może być czas lub koszt przewozu; 

d) sposób przewozu oraz gałąź transportu; przebieg procesu transportowego 

jest różny w przewozach morskich, lądowych, lotniczych, przy przewo-

zach ładunków całopojazdowych i przesyłek, z których tworzy się ła-

dunki zbiorowe; 

e) liczba podmiotów zaangażowanych w proces transportowy i zakres 

świadczonych przez nich usług; zróżnicowanie procesu zależy od tego, 

czy w jego organizację włączony jest fachowy pośrednik (spedytor, firma 

logistyczna, operator transportu multimodalnego) czy też samodzielnie 

wykonuje te funkcje nadawca/odbiorca, a także od zakresu niezbędnych 

czynności, które powinny być wykonane w trakcie dostawy; 

f) stan infrastruktury liniowej i punktowej głównych gałęzi transportu peł-

niących określone funkcje w systemie transportowym danego kraju; 

szybkość przewozu drogowego jest trwale związana z warunkami funk-

cjonowania infrastruktury zarówno punktowej, jak i liniowej. 

Transport samochodowy, spośród innych gałęzi transportu, wyróżnia się 

przede wszystkim (Załoga, Wojewódzka-Król, 2016): 

 bliską nieograniczoności dostępnością do jego podstawowych środków 

pracy, wyróżniającą się możliwościami podstawienia taboru praktycznie 

w dowolne miejsce, 

 wysoką operatywnością usługową, polegającą na dyspozycyjności 

względnie dużej liczby środków przewozowych, 

 dużą elastycznością podróży, wyrażającą się możliwościami obsługi 

zróżnicowanego poziomu potrzeb bez ponoszenia dodatkowych nakła-

dów typu inwestycyjnego, 

 dużą szybkością przewozu, mającą szczególne znaczenie na krótkich  

i średnich odległościach, 

 terminowością i punktualnością wykonania usług. 

Ważnym ograniczeniem występującym w transporcie samochodowym jest 

nierównomierność w przestrzennym rozmieszczeniu sieci dróg kołowych oraz 

niski stan techniczny tychże dróg w Polsce i w niektórych krajach, co powoduje 
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problemy w wykorzystaniu części samochodów do przewozów, a w tym też ła-

dunków niebezpiecznych (np. gazów). 

Regulacje prawne dotyczące przewozów materiałów niebezpiecznych 

Materiały niebezpieczne to materiały (substancje), które ze względu na swoje 

właściwości chemiczne lub fizyczne, bądź biologiczne mogą w razie nieprawi-

dłowego obchodzenia się z nimi spowodować śmierć, rozstrój zdrowia lub uszko-

dzenie ciała ludzkiego albo zniszczenie lub uszkodzenie dóbr materialnych (Ma-

dej, Żakowski, Madej, 2009, s. 5). Dlatego też przewóz takich materiałów pod-

lega wielu wymogom oraz odbywa się w sposób prawnie uregulowany przez Or-

ganizację Narodów Zjednoczonych, która wydała ogólne zalecenia dla wszyst-

kich rodzajów transportu, tj. kolejowego, drogowego, powietrznego, morskiego 

i śródlądowego. 

W Polsce głównym sposobem przewozu materiałów niebezpiecznych jest 

transport drogowy i stanowi on 81% ogólnej liczby tych przewozów. Mimo wzro-

stu popularności transportu kolejowego w ostatnich latach przewozy towarów 

niebezpiecznych koleją stanowią tylko 18%, a transport śródlądowy stanowi nie-

wielki procent tego typu przewozów (około 1%) (Kukulska, 2012, s. 5). 

Podstawowym aktem prawnym obejmującym zbiór przepisów dotyczących 

transportu drogowego towarów niebezpiecznych jest Umowa europejska doty-

cząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) (zwana da-

lej Umową ADR). Umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 

roku przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych. Stanowi ona obszerny zbiór przepisów regulujących warunki międzynaro-

dowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, dotyczących: 

 zasad klasyfikacji towarów niebezpiecznych, 

 warunków i sposobu transportu towarów niebezpiecznych, 

 szkoleń personelu, 

 dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecz-

nych, 

 oznakowania sztuk przesyłki, 

 dodatkowego wyposażenia środka transportowego, 

 dodatkowych wymagań dla rodzaju środka transportowego przewożą-

cego wyszczególnione towary niebezpieczne, 

 wymagań określonych dla załogi i kierującego środkiem transportowym. 

Głównym celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecz-

nych jest wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka związanego z transportem 

tych towarów przez minimalizację prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku 

oraz ograniczenia ewentualnych szkód. 

Umowa ADR to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji wiele 

dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona  
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z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stro-

nami, oraz załączników A i B, podzielonych na dziewięć części, zawierających 

przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych to-

warów niebezpiecznych w transporcie drogowym (Kukulska, 2012). Zgodnie  

z Umową ADR wyróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych: 

Klasa 1. Materiały i przedmioty wybuchowe. 

Klasa 2. Gazy. 

Klasa 3. Materiały ciekłe zapalne. 

Klasa 4.1. Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybu-

chowe stałe odczulone. 

Klasa 4.2. Materiały samozapalne. 

Klasa 4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne. 

Klasa 5.1. Materiały utleniające. 

Klasa 5.2. Materiały organiczne. 

Klasa 6.1. Materiały trujące. 

Klasa 6.2. Materiały zakaźne. 

Klasa 7. Materiały promieniotwórcze. 

Klasa 8. Materiały żrące. 

Klasa 9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne. 

Wymogi dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne 

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne muszą być dostosowane do przepi-

sów zawartych w: 

 Umowie ADR (część 9), 

 Ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz.U. 2011), 

 Ustawie o prawie o ruchu drogowym (Dz.U. 1997). 

Przewóz materiałów niebezpiecznych może odbywać się wyłącznie za po-

mocą pojazdów samochodowych lub zespołu pojazdów, które mogą składać się 

z tylko jednej naczepy lub przyczepy. Zgodnie z umową ADR, wszystkie pojazdy 

samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton powinny mieć 

ogranicznik prędkości, który, po uwzględnieniu tolerancji, nie pozwala na prze-

kroczenie prędkości 90 km/h. Pojazdy samochodowe i przyczepy przeznaczone 

do użycia jako jednostki transportowe do przewozu towarów niebezpiecznych 

powinny mieć układy hamulcowe, których konstrukcja i skuteczność spełniają 

odpowiednie wymagania zawarte w Regulaminie Europejskiej Komisji Gospo-

darczej nr 13 (Grzegorczyk, Buchcar, 2015, s. 247).  

Zgodnie z Umową ADR towary niebezpieczne mogą być przewożone: 

a) luzem w sztukach przesyłek – czyli w opakowaniach transportowych, ta-

kich jak: beczki, kanistry, skrzynie, worki, kontenery średniej wielkości, 

puszki, bębny ciśnieniowe; 
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b) w cysternach – używane są do przewozu gazów, materiałów ciekłych 

niewystępujących w warunkach normalnych w fazie gazowej, przewozu 

materiałów stałych, rozdrobnionych. 

Zgodnie z przepisami ADR jednostka transportowa, czyli pojazd albo po-

jazd z naczepą lub przyczepą, powinna spełniać następujące warunki: być wła-

ściwie wyposażona, być właściwie oznakowana oraz mieć właściwą konstrukcję 

(Kos, 1998). Każdy pojazd używany do przewozu materiałów niebezpiecznych 

powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt awaryjny oraz gaśnice. Część 

wyposażenia jest stała, nie zmienia się w zależności od przewożonego towaru, 

natomiast część zależy od właściwości fizykochemicznych przewożonych mate-

riałów. 

Kolejnym wymogiem określonym w Umowie ADR jest komplet dokumen-

tów, jaki powinien znajdować się w pojeździe podczas przewozu materiałów nie-

bezpiecznych. Na komplet wymaganych dokumentów składa się (Grzegorczyk, 

Buchcar, 2015): 

 dokument przewozowy – zawierający dane o wszystkich przewożonych 

materiałach niebezpiecznych, takie jak: numer UN, prawidłowa nazwa 

przewozowa towaru, numery nalepek ostrzegawczych, grupa pakowania, 

liczba i opis sztuk przesyłki, całkowita ilość każdego towaru, nazwa  

i adres nadawcy oraz odbiorcy, 

 instrukcje pisemne dla kierowcy – powinny zawierać zwięzłe wytyczne 

dotyczące postępowania kierowcy w razie sytuacji krytycznej, w celu 

zminimalizowania skutków awarii i wypadków, 

 zaświadczenie ADR – zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie kie-

rowcy, 

 świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów nie-

bezpiecznych dla wybranych pojazdów (EX II, EX III, FL, OX, AT), 

 certyfikat pakowania kontenera – odrębny lub zawarty w dokumencie 

przewozowym, jeżeli jego przewóz drogowy wykonywany jest przed 

przewozem morskim, 

 kopia umowy specjalnej, jeżeli przewóz dokonywany jest na podstawie 

takiej umowy, 

 zezwolenie na przewóz niektórych towarów o właściwościach wybucho-

wych lub odpadów. 

Instrukcje pisemne dla kierowcy dotyczą każdego przewożonego towaru, są 

to tzw. instrukcje wypadkowe dla kierowcy. Zawierają one właściwości fizyko-

chemiczne towaru oraz sposób postępowania w razie wypadku.  

Ocena obecnych przewozów ładunków niebezpiecznych w Polsce 

Przewozy drogowe towarów niebezpiecznych w Polsce szacowane są na około  

8 mld tkm rocznie. Stanowi to około 5% udziału w całości takich przewozów  
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w UE i sytuuję Polskę na 6. pozycji wśród państw Unii po Niemczech, Hiszpanii, 

Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii. Zarówno w Polsce, jak też pozostałych 

państwach unijnych, ponad połowę towarów stanowią materiały ciekłe zapalne 

przewożone na krótkich odcinkach w ruchu krajowym (Grabarek, Bęczkowska, 

2013, s. 1). W tabeli 1 przedstawiono porównanie przewozu poszczególnych ma-

teriałów niebezpiecznych w 2014 roku.  

Tabela 1 

Przewozy i praca przewozowa z ładunkami niebezpiecznymi w Polsce w 2014 roku 

Klasa towarów 

 niebezpiecznych 
W tys. ton 

Udział pro-

centowy 

W mln 

tkm 

Udział pro-

centowy 

Ogółem 45 062 100 8778 100 

Materiały i przedmioty wybuchowe 389 0,9 173 2,5 

Gazy 7379 16,3 1522 18,3 

Materiały ciekłe zapalne 32 339 72,1 5238 60 

Materiały stałe zapalne 109 0,2 31 0,4 

Materiały żrące 2562 6,3 861 10,5 

Różne materiały i przedmioty nie-

bezpieczne 
1827 4,2 724 8,3 

Źródło: Różycki, 2015, s. 6. 

W 2014 roku przewóz materiałów ciekłych zapalnych w Polsce wyniósł aż 

72,1% ogólnych przewozów materiałów niebezpiecznych – były to głównie ropa 

oraz benzyna i inne produkty ropopochodne. Przedstawiona analiza pokazuje, że 

coraz większy udział procentowy w przewozie materiałów niebezpiecznych mają 

klasy: 3 – materiały ciekłe zapalne, 8 – materiały żrące oraz pozostałe klasy (4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7). Spadek jest zauważalny w transporcie materiałów 

klasy 2 – gazy oraz 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Udział klasy 

1 – materiały wybuchowe utrzymuje się na niezmienionym poziomie. 

Zgodnie z raportem Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku przewoź-

nicy kolejowi przetransportowali łącznie 21 mln ton towarów niebezpiecznych, 

wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie ponad 6,75 mld tonokilo-

metrów. Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym wy-

niósł 9,2% według masy i 13,5% według wykonanej pracy przewozowej. Porów-

nując wykonaną pracę przewozową w 2014 roku do 2013 roku, to średnia odle-

głość w przewozach towarów niebezpiecznych koleją w Polsce zwiększyła się  

z 277 km do 322 km. 

Wypadki z ładunkami niebezpiecznymi w transporcie samochodowym 

W ciągu ostatnich 10 lat doszło do dziesięciu wypadków z ładunkami niebez-

piecznymi w transporcie samochodowym, wszystkie spowodowane były winą 

kierowcy. W 4 na 10 wypadków doszło do wycieku gazu do atmosfery. Jeden  
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z nich skończył się śmiercią kierowcy. W tabeli 2 porównano wypadki z udziałem 

cystern z ciekłym azotem. 

Tabela 2 

Zestawienie wypadków z udziałem cystern z ciekłym azotem w Polsce   

w latach 2007–2016 

Data 
Nr 

drogi 
Przyczyna Wyciek gazu Śmiertelność 

Wina po 

stronie 

02.05.2007 nr 40 przewrócenie się 

cysterny na łuku 

drogi 

brak wycieku 0 kierowcy 

15.07.2009 A4 kierowca cysterny 

zjechał do rowu 

brak wycieku 0 kierowcy 

11.02.2011 nr 7 kolizja samochodu 

ciężarowego z cy-

sterną 

niewielki wyciek 

– strażacy zabez-

pieczyli pojazd 

0 kierowcy 

05.10.2012 nr 8 przewrócenie się 

cysterny  

wyciek gazu w ka-

binie kierowcy 

1 - kierowca kierowcy 

23.05.2014 A1 kierowca busa 

uderzył w cysternę 

doszło do wycieku 0 kierowcy 

04.06.2014 A4 kolizja samochodu 

ciężarowego z cy-

sterną 

brak wycieku 0 kierowcy 

samochodu 

ciężarowego 

21.07.2014 nr 7 wywrócenie się 

cysterny 

niewielki wyciek 

– strażacy wypu-

ścili do atmosfery 

całą zawartość cy-

sterny 

0 kierowcy 

26.11.2014 nr 27 zderzenie cysterny 

z samochodem 

ciężarowym 

brak wycieku 0 kierowcy 

30.10.2016 A2 wywrócenie się 

cysterny 

brak wycieku 0 kierowcy 

12.12.2016 nr 1 zderzenie samo-

chodu dostaw-

czego z cysterną  

brak wycieku 0 kierowcy 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że najgroźniej-

szym czynnikiem w przypadku przewozu ciekłego azotu jest czynnik ludzki. Cie-

kły azot jest materiałem niepalnym i nietrującym, w warunkach normalnych jest 

stabilny i niereaktywny, nie posiada toksycznych właściwości oraz nie powoduje 

szkód ekologicznych w środowisku. Dlatego zazwyczaj wypadki z udziałem tego 

gazu nie są bardzo niebezpieczne dla otoczenia.  

W zestawienia wyraźnie widać, że aż cztery wypadki miały miejsce w 2004 

roku. We wszystkich tych wypadkach zawinili kierowcy kolizyjnych pojazdów 
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oraz warunki panujące na drogach, po których poruszały się pojazdy z ładunkami 

niebezpiecznymi. 

W przypadku wypadku z udziałem cysterny z ciekłym azotem, gdy gaz zo-

stanie uwolniony do środowiska, należy niezwłocznie ewakuować ludzi z terenu 

zagrożenia oraz umieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze. Mgła powstała wsku-

tek wycieku jest zubożona w tlen, dlatego należy zapobiec przedostaniu się gazu 

do kanalizacji, piwnic, kanałów i innych miejsc, w których nagromadzenie gazu 

byłoby niebezpieczne. 

Wielokryterialna metoda hierarchiczna na potrzeby wsparcia przewozów 

ładunków niebezpiecznych 

W celu wyznaczenia optymalnej trasy wykorzystano metodę Analytic Hierarchy 

Process (AHP), czyli wielokryterialną metodę hierarchicznej analizy problemów 

decyzyjnych (Łazor, 2017, s. 56–59). Metoda hierarchicznej analizy problemów, 

opracowana przez Saaty’ego, służy do wspomagania wyboru wariantów decyzyj-

nych. Metoda AHP ujmuje podejście wielokryterialne, oparte na kompensacyjnej 

strategii modelowania preferencji, przy założeniu porównywalności wariantów. 

Taki proces modelowania jest przydatny, zwłaszcza gdy nie jest znana zależność 

funkcyjna między elementami problemu decyzyjnego, opisanego w postaci hie-

rarchii czynników, natomiast jest możliwy do oszacowania efekt występowania 

danych własności i ich efektu praktycznego. Zastosowanie modelu hierarchicz-

nego pozwala na wykorzystanie kryteriów opisanych jakościowo (Downarowicz, 

2010). 

Metodę AHP realizuje się w czterech następujących krokach (Downaro-

wicz, 2010): 

1. Budowa modelu hierarchicznego. Dekompozycja problemu decyzyjnego  

i budowa hierarchii kryteriów wpływających na rozwiązanie problemu. 

2. Ocena przez porównania parami. Zebranie ocen porównania parami kryte-

riów oraz wariantów decyzyjnych przez zastosowanie względnej skali domi-

nacji przyjętej w metodzie AHP. 

3. Wyznaczenie preferencji globalnych i lokalnych. Określenie wzajemnych 

priorytetów w odniesieniu do kryteriów i wariantów decyzyjnych. 

4. Klasyfikacja wariantów decyzyjnych. Wyznaczenie uporządkowania warian-

tów decyzyjnych ze względu na ich udział w realizacji celu nadrzędnego. 

Celem nadrzędnym analizy jest wybór optymalnej trasy przejazdu Szcze-

cin–Berlin, spośród dwóch wyznaczonych tras, dla cysterny przewożącej płynny 

azot. Kryteria, wobec których zostanie przeprowadzona analiza AHP, to: 

 czas jazdy, uzależniony od kategorii drogi i parametrów trasy, 

 całkowity koszt transportu, zawierający koszty opłat drogowych i par-

kingowych, koszty zużycia paliwa, 
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 ryzyko opóźnień związane z natężeniem ruchu na drodze oraz ewentual-

nymi remontami dróg, 

 bezpieczeństwo przejazdu. 

Schemat struktury przykładowej analizy został zastosowany przez M.E. Ła-

zor (2017) i przedstawiony na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Schemat struktury hierarchicznej zadania wyboru trasy dla ładunków niebez-

piecznych 

Źródło: opracowano na podstawie: Downarowicz, 2000, s. 4. 

Firma przewozowa X ze Stobna pod Szczecinem ma stałe zlecenie na dowóz 

gazów do klinik w Berlinie. Koszty zmienne tej firmy w 2016 roku wynosiły 

około 318 zł  na 1 tonę gazu ( tj. koszty paliwa oraz opłaty drogowe). Do kosztów 

zmiennych należałoby doliczyć amortyzację samochodów, wynagrodzenie kie-

rowców oraz koszty ubezpieczenia pojazdu i ładunku (tj. około 18 000 zł). Kli-

niki  w Berlinie są z obecnych usług firmy X zadowolone, gdyż otrzymują do-

stawy gazu regularnie, terminowo, pewnie i w rozsądnej cenie. Przewoźnik też 

jest zadowolony z tego zlecenia, ma sprawny tabor, infrastruktura drogowa po 

polskiej i niemieckiej stronie pozwala na szybkie i sprawne dostawy. Przeprowa-

dzone kontrole Państwowej Inspekcji Drogowej w Polsce i Niemczech wykazały, 

że przewoźnik posiada nowoczesny, sprawny tabor (wg norm Euro 6), prze-

strzega norm i zasad stosowanych przy przewozie ładunków niebezpiecznych 

(ADR)  i nie ma przeciwwskazań dalszego kontynuowania tych przewozów  

w relacji Szczecin–Berlin. 

Podsumowanie 

Z rozważań zawartych w artykule wynikają następujące wnioski: 

Wybranie optymalnej 

trasy przejazdu Cel nadrzędny 

Czas jazdy Bezpieczeństwo Ryzyko opóźnień Całkowity koszt 

Trasa 2 Trasa 1 Warianty 

Kryteria 
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1. Mimo rygorystycznych przepisów ADR transport materiałów niebezpiecz-

nych stwarza duże zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. 

2. W Polsce głównym przewoźnikiem materiałów niebezpiecznych jest trans-

port drogowy i wykonuje on 81% ogólnej liczby tych przewozów. Polski 

transport ten wykonuje około 6 mld tkm, który zajmuje w tych przewozach 

6. miejsce w Europie. 

3. W ciągu lat 2006–2016 doszło do 10 wypadków z ładunkami niebezpiecz-

nymi; jeden z nich skończył się śmiercią kierowcy. 

4. Metodę hierarchicznej analizy problemów, opracowaną przez Saaty’ego, 

można wykorzystać do wyboru racjonalnej trasy przewozu ładunków niebez-

piecznych. Metoda ta ujmuje podejście wielokryterialne, oparte na kompen-

sacyjnej strategii modelowania preferencji, przy założeniu porównywalności 

wariantów wyboru tras przewozów. 

Bibliografia 

Downarowicz, O. (red.). (2000). Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bez-

pieczeństwa złożonego obiektu technicznego. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdań-
skiej. 

Grabarek, I., Bęczkowska, S. (2013). Analiza czynników warunkujących ergonomiczne warunki 

pracy i bezpieczeństwo podczas transportu towarów niebezpiecznych. Logistyka, 1, 1–10.   

Grzegorczyk, K., Buchcar, R. (2015). Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych ADR 2015. 

Warszawa: Wydawnictwo ADeR BUCH-CAR. 

Kos, B. (1998). Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych. Katowice: Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej. 

Kukulska, M. (2012). Transport drogowy towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnie-
niem paliw płynnych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki. 

Łazor, M.E. (2017). Analiza czynników mających wpływ na przewóz materiałów niebezpiecznych 
w transporcie drogowym międzynarodowym. Praca dyplomowa. Szczecin. 

Madej, B,  Żakowski, P, Madej, R. (2009). Przewozy towarów niebezpiecznych ADR 2009. War-
szawa: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji. 

Perenc, J, Godlewski, J. (red.). (2000). Międzynarodowe przewozy towarowe. Warszawa: Polskie 
Wydawnictwo Transportowe. 

Różycki, M. (2015). Prawdy, półprawdy i statystyka. Przewozy towarów niebezpiecznych i nie 

tylko – stan w roku 2014. TSL Manager, 3, 6. 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz.U. 2011, nr 227, poz. 

1367. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602. 

Załoga, E., Wojewódzka-Król, K. (red.). (2016). Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN. 

The essence of hierarchical modeling for dangerous goods conveyances 

Keywords: hierarchical modelling, cargo, dangerous goods, transport 

Summary. Transport has always been a substantial element of national economy of every 

country. Nowadays, in the age of globalization and vanishing borders, international 



Józef Perenc 188 

transport becomes much more effective than it was several years ago and therefore much 

more rational. International trade gives rise to the need of transfer of goods not only do-

mestically but also internationally. The author of the paper used the approach proposed 

by B. Kos in 1998 when choosing the methodology. Main theses of the paper are as fol-

lows: road transport is predestined for gas transport; gas shippers should strictly observe 

ADR agreement and limit the risk of road incidents; methods of hierarchical modeling 

enable choosing optimal routes for dangerous goods conveyances (including gas). There-

fore it is legitimate to use available methods to choose rational routes and protect danger-

ous goods during transport. 

Translated by Józef Perenc 
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Food dangerous for the consumer in INFOSAN events 

Codes JEL: C38, F53, L66, Q18 

Keywords: FAO, WHO, food safety, cluster analysis 

Summary. The goal of the study was to analyze the dependences between food type and 

year, involvement type and hazard type (adopted as variables) within events of INFOSAN 

(International Food Safety Authorities Network). The study covered 209 events included 

in the annual reports for 2011–2015. Cluster analysis and scatterplots were used. Most 

frequently the following food types were notified: meat and meat products (in 2014), fish 

and other seafood (2015) and also vegetables and vegetable products, nuts and oilseeds, 

fruit and fruit products (2011) and milk and dairy products (2012 and 2013). In these 

products there were usually stated biological hazards and the INFOSAN was directly and 

significantly involved in events (within coordination). The similar types of dangerous food 

products notified in the INFOSAN and the European RASFF (Rapid Alert System for 

Food and Feed) and American RFR (Reportable Food Registry) can point out the possibil-

ity of closer cooperation within these systems. The international food flow requires the 

appropriate conditions in supply chain. Therefore, the attention of consumers should be 

paid to food from national, regional and local markets. 

Introduction 

The international trade of food brings many benefits but also risk to consumers 

(spreading of foodborne pathogens and contaminants across national borders). 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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World Health Organization (WHO) always well recognized the need to build 

links among food safety authorities internationally (WHO, FAO, 2013). 

Therefore in 2004 the International Food Safety Authorities Network (IN-

FOSAN) was launched (FAO, WHO, 2016) and in 2012 the INFOSAN Com-

munity Website started (WHO, FAO, 2013). The INFOSAN is the early warn-

ing system/network, through which member states can report food-borne dis-

eases in real-time (Kleter, Marvin, 2009; Marvin, Kleter, Prandini, Dekkers, 

Bolton, 2009; Marvin, Kleter, Frewer, Cope, Wentholt, Rowe, 2009; Soon, 

Singh, Baines, 2011). Tirado et al. (2010) stated that the INFOSAN strategy is 

emergency preparedness and response. 

The INFOSAN has nowadays 186 members states (with Emergency Con-

tact Point and Focal Point), which respond to requests for information and take 

the initiative within sharing and disseminating food safety information (particu-

larly notified as food safety events) of potential international relevance (FAO 

and WHO, 2016). So, the INFOSAN ensures the rapid sharing of information 

about food safety events that are international in scope (Fisher, 2011; Stein and 

Ellis, Jones, 2011; Tlustos, Anderson, Evans, 2013). 

Therefore, the goal of the study was to analyze the dependences between 

food type and year, involvement type and hazard type (adopted as variables) 

within events of INFOSAN. 

Data and methods 

The data for the period considered (2011–2015) originated from appendices of 

three INFOSAN annual reports. In subsequent years there were noted: 46 events 

in 2011, 42 in 2012 (WHO, FAO, 2013), 44 in 2013 (WHO, FAO, 2014), 40 in 

2014 and 37 in 2015 (FAO, WHO, 2016), in total 209 events. 

Four following variables were adopted: food type, year, involvement type 

and hazard type. The other variables couldn’t be adopted, because in the case of: 

 region(s) involved, country(ies) involved there was a possibility of oc-

curring more than one value in one event,  

 specific hazard values depended on value of variable hazard type and 

were to varied, 

 specific food values depended on value of variable food type and were 

to varied, 

 length values were to varied. 

In order to increase the readability of figures some (long) names of food 

types were shortened, i.e.: „cereals…” (instead of cereals and cereal-based 

products), „fats and oils…” (fats and oils of animal and vegetable origin),  

„foods for infants…” (foods for infants and small children), „herbs, spices…” 

(herbs, spices and condiments), „special products” (products for special nutri-

tional use), „snack, desserts…” (snack, desserts and other foods) and „vegeta-
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bles…” (vegetables and vegetable products). In the case of variable involve-

ment type used shortened value coordination (instead of co-ordination used for 

2011 and 2012) and shortened value verification (instead of verification request 

used for 2011, 2012, 2014 and 2015). 

The data were collected in Excel and then transferred to Statistica 12. Sub-

sequently, cluster analysis was performed by joining (tree clustering) with fol-

lowing settings: linkage rule: complete linkage, distance measure: 1-r Pearson. 

The dependences between food type and other variables were examined using 

(bubble) scatterplots and also pivot tables. 

Results and discussion 

In figure 1 there is presented a tree diagram. The first cluster contained three 

variables (food type, year and hazard type) and the second cluster was one-

element cluster including only involvement type variable. The variables: year 

and hazard type were linked directly, which means that for many events oc-

curred the same values of mentioned variables. However, the variable involve-

ment type was a separate cluster, which is a result of large variation of values 

within this variable. 

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

linkage distance

involvement type

hazard type

year

food type

v
ar

ia
b
le

 

Figure 1. Tree diagram 

Source: own study. 

In subsequent figures there are presented dependences between food type 

and year (fig. 2), involvement type (fig. 3) and hazard type (fig. 4). In these 



Marcin Pigłowski 192 

scatterplots, however,  the dependences were presented only in an approximate 

way. Therefore, the more accurate results were read from the pivot tables taking 

into account  number of events above the mean. 

Thus, considering the year (number of events above the mean) the follow-

ing food types were notified: composite food (in 2011), fish and other seafood 

(2012–2015), fruit and fruit products (2011, 2012 and 2015), meat and meat 

products (2011–2015), milk and dairy products (2012 and 2013), nuts and 

oilseeds (2011 and 2013), unknown (2015) and vegetables and vegetable prod-

ucts (2011 and 2013) (see also figure 2). 
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Figure 2. Dependence of food type and year 

Source: own study. 

The most commonly used involvement type was coordination and then verifi-

cation (fig. 3). In the case of coordination the INFOSAN Secretariat actively ob-

tained and disseminated information from INFOSAN members within food safety 

events of international concern. This also may have resulted in an INFOSAN 

alert/notice being posted on the INFOSAN Community Website. However, the 

verification was used when IFOSAN Secretariat obtained information about food 

safety event of potential international concern and requested additional details from 

INFOSAN Emergency Contact Point (FAO, WHO, 2016). The number of events 

above the mean value occurred in the case of the following food types: cereals and 

cereal-based products (coordination), composite food (coordination), fish and 

other seafood (coordination), fruit and fruit products (coordination), herbs, spic-

es and condiments (coordination), meat and meat products (coordination and 
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verification), milk and dairy products (coordination and verification), snack, 

desserts and other foods (coordination), special products (coordination), un-

known (coordination) and vegetables and vegetable products (coordination and 

verification). 
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Figure 3. Dependence of food type and involvement type 

Source: own study. 

The most frequently biological hazards were notified and much less chem-

ical ones (fig. 4). The events (number above the mean) related to: fish and other 

seafood (biological and chemical), fruit and fruit products (biological), herbs, 

species and condiments (biological), meat and meat products (biological), milk 

and dairy products (biological and chemical), nuts and oilseeds (biological), 

special products (chemical), unknown (biological) and vegetables and vegetable 

products (biological). 
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Figure 4. Dependence of food type and hazard type 

Source: own study. 

Reports and documents related to the INFOSAN informed mainly about 

biological hazards, i.e.: Salmonella infections (Cortiñas Abrahantes, Bollaerts, 

Aerts, Ogunsanya, Van der Stede, 2009), Salmonella transmission trough con-

taminated food and water (Liu et al., 2011), Escherichia coli in spinach 

(Marvin, Kleter, Prandini, Dekkers, Bolton, 2009), Escherichia coli in spinach, 

norovirus in oysters, Salmonella in chocolate (Kleter, Marvin, 2009) and avian 

influenza in poultry products from India (Tauxe, Doyle, Kuchenmüller, 

Schlundt, Stein, 2010). However, there were also information about chemical 

hazards, i.e.: melamine in egg powders from China (Ding et al., 2012), dioxins 

and dioxins-like PCBs in breast milk (Polder et al., 2008) and bisphenol A 

(Fischnaller, Bakry, Bonn, 2016; Huang et al., 2012). 

Conclusions 

The number of INFOSAN events slightly decreased in the last years: 46 events 

in 2011, 42 in 2012, 44 in 2013, 40 in 2014 and 37 in 2015. However, in 2014 

meat and meat products were notified particularly often and in 2015 fish and 

other seafood. There were also the other food types notified, i.e.: vegetables and 

vegetables products, nuts and oilseeds, fruit and fruit products (in 2011) and 

milk and dairy products (in 2012 and 2013). In these products biological haz-
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ards usually stated and they were considered within coordination as the in-

volvement type (direct and significant participation of the INFOSAN). 

The similar products were also notified within European RASFF (Rapid 

Alert System for Food and Feed) and American RFR (Reportable Food Regis-

try). These systems operate on large and stable food markets. It points to the 

possibility of closer cooperation between the FAO and WHO (within the IN-

FOSAN) on the one hand and the European Union and the United Stated on the 

other hand in the field of information exchange and prevention of food safety 

hazards. 

The international food flow requires to ensure the appropriate conditions 

(temperature, humidity, tightness of packaging) in supply chain in order to limit 

or eliminate the microbiological hazards. The attention of consumers should be 

also to a greater extent paid to food from national, regional and local markets, 

because shortening the food chain would reduce the possibility of such hazards. 
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Żywność niebezpieczna dla konsumenta w zdarzeniach sieci INFOSAN 

Słowa kluczowe: FAO, WHO, bezpieczeństwo żywności, analiza skupień 

Streszczenie. Celem badań była analiza zależności między typem żywności a rokiem, 

typem zaangażowania i typem zagrożenia (przyjętych jako zmienne) w ramach zdarzeń 

sieci INFOSAN (Międzynarodowej Sieci Organów ds. Bezpieczeństwa Żywności). Bada-

nia objęły 209 zdarzeń zawartych w raportach rocznych z lat 2011–2015. Najczęściej 

zgłaszane były następujące typy żywności: mięso i produkty mięsne (w 2014 roku),  ryby 

i inna żywność pochodzenia morskiego (2015), a także warzywa i produkty z warzyw, 

orzechy i nasiona oleiste, owoce i produkty z owoców (2011) oraz mleko i produkty mle-

czarskie (2012 i 2013). W produktach tych najczęściej zgłaszano zagrożenia biologiczne, 

a sieć INFOSAN była bezpośrednio i znacząco zaangażowana w koordynację działań 

związanych z danym zdarzeniem. Podobne typy niebezpiecznych produktów żywnościo-

wych zgłaszane w ramach sieci INFOSAN oraz europejskiego RASFF (Systemu Wcze-

snego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) i amerykańskiego RFR (Reje-

stru Zgłoszonej Żywności) mogą spowodować możliwość bliższej współpracy w ramach 

tych systemów. Międzynarodowy przepływ żywności wymaga odpowiednich warunków 

w łańcuchu żywnościowych. Uwaga konsumentów powinna być zatem zwrócona na 

żywność z rynków krajowych, regionalnych i lokalnych. 
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Konsument na rynku globalnym – analiza  
wskaźnikowa potencjału rynkowego 

Kod JEL: C43 

Słowa kluczowe: pojemność rynku, chłonność rynku, model C&RT-SEM 

Streszczenie. Celem artykułu jest identyfikacja zależności między wskaźnikami poten-

cjału rynkowego a indeksem ufności konsumenckiej wśród 63 krajów świata. Do oceny 

potencjału rynkowego na poziomie państw przyjęto wskaźniki potencjału rynku MSU 

International Business Center. Identyfikację zależności na niejednorodnym rynku global-

nym przeprowadzono za pomocą modelu C&RT-SEM będącego połączeniem eksplora-

cyjnej metody drzew klasyfikacyjnych (C&RT) z modelami ścieżkowymi równań struk-

turalnych (SEM). Wyniki analizy wskazują na dużą rolę wolności ekonomicznej jako 

zmiennej istotnie kształtującej zależności między pojemnością i chłonnością rynku  

a wskaźnikiem ufności konsumenckiej.  

Wprowadzenie 

W analizie rynku jednym z centralnym obszarów zainteresowania jest ocena po-

tencjału rynkowego. Do podstawowych wymiarów jego kształtowania należy za-

sięg geograficzny rynku, wielkość, dynamika wzrostu, gęstość infrastruktury 

handlowej i siła nabywcza konsumentów (Mynarski, 1995). Wymiary te stanowią 

również podstawowe kryteria kształtowania strategii wejścia i ekspansji na ryn-

kach globalnych. Globalizacja gospodarek powoduje konieczność budowy 

wskaźników i sumarycznych indeksów określających atrakcyjność rynkową kra-

jów i regionów geograficznych. Wysokie zróżnicowanie krajów i zagregowany 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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charakter informacji rynkowej powoduje konieczność wykorzystywania metod 

hybrydowych w ocenie wskaźników pojemności rynku na silnie niejednorodnym 

rynku globalnym.   

Jednym z indeksów potencjału rynku jest potencjał rynku opracowany przez 

MSU International Business Center dla oceny atrakcyjności krajów z punktu wi-

dzenia ekspansji firm amerykańskich na rynku globalnym. Segmentacja predyk-

cyjna pozwalająca na wyodrębnienie grup krajów charakteryzujących się podob-

nymi relacjami między wskaźnikami rynkowymi może być dokonywana na pod-

stawie różnych metod i podejść. Należą do nich metody drzew klasyfikacyjnych 

i regresyjnych, regresyjne modele mieszane i czynnikowe modele mieszane.  

W ostatnich latach coraz silniej można zauważyć popularność modeli hy-

brydowych w segmentacji predykcyjnej rynku (Łapczyński, 2016). Jedną z takich 

metod jest metoda C&RT-SEM pozwalająca na połączenie zalet analizy drzew 

klasyfikacyjnych i modelowania strukturalnego. W artykule przedstawiono wy-

niki modelowania indeksów potencjału rynkowego 63 krajów świata z wykorzy-

staniem wspomnianego podejścia hybrydowego.  

Analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego  

Analiza potencjału rynkowego jest jednym z podstawowych obszarów badań na 

etapie wprowadzania produktu na rynek. Ma ona szczególne znaczenie w marke-

tingu międzynarodowym w strategii ekspansji firm globalnych. Wskaźniki te są 

często wykorzystywane w badaniach międzynarodowych i stanowią podstawę 

analizy porównawczej krajów i ich klasyfikacji z punktu widzenia atrakcyjności 

rynku (Craig, Douglas, 2000, s. 123). Wykorzystywany w niniejszej analizie in-

deks potencjału rynku (Market Potential Index – MPI) został opracowany przez 

MSU International Business Center w celu oceny możliwości ekspansji amery-

kańskich przedsiębiorstw na rynku globalnym. W tabeli 1 przedstawiono struk-

turę wskaźników wchodzących w skład indeksu potencjału rynku. 

Tabela 1 

Wskaźniki potencjału rynkowego 

Wymiar Waga w % Wskaźniki cząstkowe 

Rozmiar rynku 25 
Konsumpcja energii elektrycznej 

Populacja mieszkańców miast 

Intensywność rynku 15 

Dochód narodowy na mieszkańca 

Udział konsumpcji gospodarstw domowych w produk-

cie narodowym brutto 

Wzrost rynku 12,5 
Przeciętny roczny wzrost konsumpcji energii 

Przeciętny roczny wzrost produktu krajowego brutto 

Rozmiar konsumpcji 

rynkowej 
12,5 

Wydatki konsumpcyjne 

Udział dochodów klasy średniej w dochodach ogółem 

Infrastruktura  10 Liczba abonentów telefonii komórkowej 
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handlowa Liczba gospodarstw domowych z dostępem do inter-

netu 

Liczba komputerów osobistych 

Main telephone lines 

Gęstość sieci drogowej 

Liczba ludności na sklep detaliczny 

Odsetek gospodarstw domowych posiadających kolo-

rowy telewizor 

Wrażliwość rynku 10 
Import z badanego kraju (USA) na 1 mieszkańca 

Udział handlu w produkcie narodowym brutto 

Wolność gospodarcza 7,5 
Indeks wolności gospodarczej 

Indeks wolności politycznej 

Ryzyko kraju 7,5 

Wskaźnik ryzyka biznesowego 

Wskaźnik ryzyka krajowego 

Wskaźnik ryzyka politycznego 

Źródło: Kiyak, Kocas, Kunnathur, 2014, s. 4. 

Charakterystyka podejścia C&RT-SEM   

Podejście C&RT-SEM łączy zalety eksploracyjnej metody drzew klasyfikacyj-

nych i konfirmacyjnej metody modelowania strukturalnego. Jego celem jest po-

szukiwanie zmiennych towarzyszących, które mogą mieć istotny wpływ na para-

metry modelu SEM. Jest to podejście bardzo elastyczne, bowiem szczególnymi 

przypadkami tego modelu są klasyczne modele regresji liniowej, modele ścież-

kowe, konfirmacyjna analiza czynnikowa, modele krzywych rozwojowych i mo-

dele autoregresyjne. Wszystkie te klasy modeli zakładają jednak istnienie jedno-

rodnej populacji. W przypadku populacji heterogenicznych, składających się  

z wielu segmentów, co jest częstym przypadkiem w badaniach marketingowych, 

modele te niezbyt dobrze opisują badaną rzeczywistość (parametry regresji lub 

parametry ścieżkowe okazują się być nieistotne statystycznie z powodu istnienia 

zróżnicowanych subpopulacji). Celem zastosowania podejścia C&RT-SEM jest 

podział populacji na segmenty, które najsilniej różnicują powstałe klasy ze 

względu na wielkość parametrów modelu SEM estymowanego w każdym z liści 

drzewa klasyfikacyjnego (Brandmaier, Oertzen, McArdle, Lindenberger, 2013; 

Brandmaier, Oertzen, McArdle, Lindenberger, 2015). Podejście C&RT-SEM po-

zwala zatem na podział zbioru obserwacji nie tylko ze względu na jednorodność 

klas z punktu widzenia predefiniowanej zmiennej zależnej, lecz z punktu widze-

nia parametrów modelu SEM. 

Proces budowy modelu składa się z dwóch etapów. W pierwszym tworzony 

jest bazowy model SEM dla całej próby, który stanowi model znajdujący się  

w „korzeniu” drzewa klasyfikacyjnego (tzw. template model). W drugim etapie, 

ze względu na każdą zmienną towarzyszącą opisującą badaną próbę i ich interak-

cje, tworzy się „tymczasowy” podział próby na podgrupy, w obrębie których bu-

dowane są modele SEM i porównywane z modelem bazowym. Zmienne te mogą 
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mieć charakter metryczny, porządkowy lub nominalny. Porównanie jest dokony-

wane na podstawie różnic w wartościach logarytmów wiarygodności obu modeli 

(-2LL). Algorytm drzewa klasyfikacyjnego dokonuje wyboru najlepszej zmien-

nej towarzyszącej przy każdym podziale drzewa na segmenty.  

Szczególnym typem modeli są modele czynnikowe C&RT-SEM i modele 

hybrydowe. W przypadku modeli czynnikowych istotnym założeniem jest inwa-

riancja pomiaru w przekroju porównywanych podgrup. Wyróżnia się cztery po-

ziomy inwariancji pomiaru (Steenkamp, Baumgartner, 1998):  

 konfiguratywną – jednakowy wzór zerowych i niezerowych ładunków  

w przekroju podgrup,  

 metryczną – jednakowe ładunki czynnikowe w przekroju podgrup,  

 skalarną – jednakowe ładunki czynnikowe i wyrazy wolne w przekroju 

podgrup,  

 błędu – jednakowe ładunki, wyrazy wolne i błędy pomiaru w przekroju 

podgrup.  

W podejściu C&RT-SEM, w celu uzyskania inwariancji metrycznej, na-

kłada się ograniczenia na parametry modelu pomiarowego, przyjmując ładunki 

czynnikowe jako równe. W modelach hybrydowych wykorzystywany jest nie je-

den, lecz kilka konkurujących modeli SEM jako modeli bazowych i tym samym  

w podgrupach mogą występować modele różniące się nie tylko wartościami pa-

rametrów, lecz również postacią strukturalną modelu (np. liczbą zmiennych ukry-

tych i ścieżek między nimi).  

Wskaźniki potencjału rynkowego w modelu C&RT-SEM  

Model C&RT-SEM umożliwia połączenie konfirmacyjnego modelu struktural-

nego określającego zależności między zmiennymi z modelem eksploracyjnym, 

umożliwiającym podział niejednorodnej populacji na grupy o silnie zróżnicowa-

nych zależności między zmiennymi. Do analizy wybrano 63 kraje świata scha-

rakteryzowane wyróżnionymi w tabeli 1 wskaźnikami potencjału rynkowego  

z 2015 roku, które stanowiły zmienne objaśniające i towarzyszące (kowarianty). 

Jako zmienną zależną przyjęto wskaźnik ufności  konsumenckiej (Customer Con-

fidence Index), który stanowi syntetyczną miarę stabilności oczekiwań konsu-

menckich związanych z oceną przyszłej sytuacji finansowej1. Zmiennymi nieza-

leżnymi w modelu były zmienne wchodzące w skład indeksu potencjału rynko-

wego, który został wyrażony za pomocą dwóch składowych: pojemności rynku 

(indeks zbudowany na podstawie wskaźników rozmiaru rynku i rozmiaru kon-

sumpcji rynkowej) i chłonności rynku (indeks określony na podstawie wskaźni-

ków intensywności rynku i wrażliwości rynku). Zmiennymi towarzyszącymi, 

                                                 
1 Dane o wartościach wskaźnika zaufania konsumenckiego dla analizowanych krajów pobrano  

z Consumer…, 2017. 
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które definiowały heterogeniczność populacji krajów, należały: wielkość docho-

dów rozporządzalnych, infrastruktura handlowa, wolność gospodarcza i ryzyko 

kraju.  

W pierwszym etapie analizy został zbudowany model strukturalny cząstko-

wych najmniejszych kwadratów ze zmiennymi ukrytymi (partial least squares 

path model – PLSPM) na podstawie wskaźników formatywnych, tworzących in-

deksy pojemności i chłonności rynku2. W tabeli 2 przedstawiono wagi regresyjne 

umożliwiające wyodrębnienie składowych indeksu jako optymalnie ważonych 

liniowych kombinacji wskaźników, ładunki czynnikowe, będące współczynni-

kami regresji wielorakiej między wskaźnikami z składowymi w modelu pomia-

rowym ze wskaźnikami formatywnymi i zasoby zmienności wspólnej określające 

wkład wskaźników w wyjaśnianie wariancji zmiennych ukrytych.  

Tabela 2 

Współczynniki dla modeli pomiarowych 

Składowe  Wskaźniki potencjału rynku Wagi 
Ładunki 

czynnikowe 

Zasoby zmienności 

wspólnej 

Pojemność 

rynku 

Rozmiar rynku 

Rozmiar konsumpcji rynkowej 

0,174 

0,002 

0,998 

0,242 

0,998 

0,058 

Chłonność 

rynku 

Intensywność rynku 

Wrażliwość rynku 

Wzrost rynku 

0,014 

0,005 

0,058 

–0,018 

0,108 

0,972 

0,003 

0,012 

0,945 

Zaufanie kon-

sumenckie 

0,046 1,000 1,000 0,327 

Źródło: opracowano na podstawie biblioteki plspm programu R. 

Z tabeli 2 wynika, że zmienną, która najsilniej kształtuje pojemność rynku 

jest wskaźnik rozmiaru rynku. natomiast chłonność rynku jest głównie kształto-

wana przez stopę wzrostu rynku. Obie te zmienne wyjaśniają 32,7% zmienności 

zaufania konsumenckiego. Ogólny indeks dopasowania, będący średnią geome-

tryczną współczynnika determinacji i zasobów zmienności wspólnej, wynosi 

0,363, co wskazuje na dosyć słabe dopasowanie predykcyjne modelu.  

Bazowy standaryzowany model regresji określający wpływ pojemności  

i chłonności rynku na zaufanie konsumenckie ma postać:  

673,0509,0206,0  CHLONPOJZAUF . 

Współczynniki regresji są istotne na poziomie p < 0.05. Oznacza to względ-

nie silniejszy wpływ indeksu chłonności rynku na poziom zaufania konsumenc-

kiego. Model ten stanowił podstawę do porównań modeli regresji budowanych 

                                                 
2 Podejście C&RT-SEM umożliwia wprowadzenie do analizy modelu strukturalnego ze zmien-

nymi ukrytymi (SEM). W analizie zdecydowano się w pierwszym etapie zbudować indeksy repre-

zentujące składowe zbudowane na podstawie wskaźników formatywnych ze względu na brak za-

łożeń związanych z jednorodnością wskaźników, które nie odzwierciedlały czynnika wspólnego 

związanego z analizowanymi wymiarami potencjału rynkowego.  
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w liściach drzewa klasyfikacyjnego przy optymalnym doborze poziomów zmien-

nych klasyfikacyjnych, którymi były standaryzowane indeksy płac, wolności go-

spodarczej, ryzyka kraju i wskaźnika infrastruktury handlowej w badanych kra-

jach. Porównanie modelu bazowego z modelami w podgrupach dokonano na 

podstawie testu ilorazu wiarygodności. Strukturę modeli C&RT-SEM przedsta-

wiono na rysunku 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Model klasyfikacyjny C&RT-SEM 

Źródło: opracowano własne na podstawie biblioteki semtree programu R. 

W poszczególnych liściach drzewa klasyfikacyjnego znajdują się wyniki 

analizy regresji wielorakiej między zaufaniem z pojemnością (ZAUF~POJ)  

i chłonnością rynku (ZAUF~CHLON) oraz informację o wariancjach resztowych 

dla zmiennej zależnej w poszczególnych podgrupach (ZAUF~~ZAUF). Zmien-

nymi, które najsilniej różnicowały parametry modelu okazały się płace (P) i wol-

ność ekonomiczna (WE). Indeksy infrastruktury handlowej i ryzyka politycznego 

okazały się nieistotne dla podziału drzewa klasyfikacyjnego Na tej podstawie zo-

stały wyodrębnione cztery segmenty (jako kryterium stopu przyjęto minimalną 

liczebność w węźle wynoszącą 10 przypadków). Pierwszy segment krajów (18 
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przypadków: Azerbejdżan, Egipt, Ekwador, Kolumbia, Indie, Indonezja, Kazach-

stan, Meksyk, Maroko, Nigeria, Pakistan, Peru, Filipiny, Rosja, Tajlandia, Ukra-

ina, Wenezuela, Wietnam) stanowiły kraje o indeksie wolności ekonomicznej na 

poziomie średniej lub niższych od średniej ogólnej (wartość standaryzowana  

0 oznacza średnią wartość indeksu w przekroju wszystkich badanych krajów)  

i niższych od średniej globalnej płacach. Kraje te cechują się słabą zależności 

między chłonnością i pojemnością rynku a poziomem zaufania konsumenckiego 

(wartości współczynników regresji wynoszą odpowiednio 0,365, 0,196, a współ-

czynnik determinacji R2 wyniósł 0,22). Drugi segment zawiera kraje o niskim 

poziomie wolności ekonomicznej, lecz wyższym poziomem płac (11 przypad-

ków: Argentyna, Brazylia, Chorwacja, Grecja, Malezja, Oman, Katar, Arabia 

Saudyjska, Południowa Afryka, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Wśród 

tych krajów zaufanie kształtowane jest głównie przez wskaźnik chłonności rynku 

(r = 0,803), a wpływ pojemności rynku jest niewielki (r = 0,378). Wartość współ-

czynnika determinacji wyniosła 0,96. Do trzeciego segmentu należą kraje o wyż-

szym niż przeciętny poziom wolności ekonomicznej (17 przypadków: Austria, 

Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Węgry, Izrael, Włochy, Łotwa, Norwegia, Pol-

ska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Hiszpania). 

W przypadku tych krajów główny czynnik określający zaufanie konsumenckie to 

pojemność rynku (r = 1,685), a wpływ chłonności rynku na zaufanie konsumenc-

kie jest ujemny (–0,300). Wartość R2 dla tego modelu równa się 0,95. Czwarty 

segment jest kształtowany przez kraje o bardzo wysokim poziomie wolności eko-

nomicznej (17 przypadków: Australia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Niemcy, Hong Kong, Irlandia, Japonia, Litwa, Holandia, Nowa Zelan-

dia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania). Wśród tych krajów zarówno pojem-

ność, jak i chłonność rynku ma niewielki wpływ na kształtowanie się zaufania 

konsumenckiego (wartości parametrów są na poziomie 0,129 i 0,146), a wartość 

R2 jest równa 0,37.  

Podsumowanie 

Analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego na rynku globalnym uwzględniała 

trzy grupy wskaźników związanych z pojemnością rynku, chłonnością i uwarun-

kowaniami ekonomicznymi. Analiza pozwala na dokonanie pewnych uogólnień 

związanych z rolą potencjału rynkowego w kształtowaniu optymizmu konsu-

menckiego. Spośród analizowanych zmiennych decydujących o ekspansji mię-

dzynarodowej krajów (w tym przypadku USA) najbardziej dyskryminującymi 

okazały się wolność gospodarcza i poziom płac. Wpływ czynników charaktery-

zujących potencjał rynku (pojemność i chłonność) na ufność konsumencką oka-

zał się słaby wśród krajów o skrajnie niskim i skrajnie wysokim poziomie wol-

ności gospodarczej. Chłonność rynku wpływa silnie na optymizm konsumencki 
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w autokratycznych i bogatszych krajach, a pojemność rynku ma większe znacze-

nie dla krajów o wyższej niż przeciętna wolności ekonomicznej. Rynkowa pozy-

cja Polski jest związana z przynależnością do segmentu krajów, w których roz-

miar rynku i rozmiar konsumpcji rynkowej są najsilniejszymi czynnikami kształ-

tującymi poziom optymizmu konsumenckiego.  
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Summary. The aim of the paper is to identify the relationship between indicators of mar-

ket potential and the consumer confidence index among 63 countries in the world. Indi-

cators of the market potential developed by MSU International Business Center were 

taken into account. Identification of dependencies in heterogeneous global markets was 

carried out using the C&RT-SEM model, which is a combination of exploratory classifi-

cation tree (C&RT) method with the Structural Equation Models (SEM) model. The re-

sults of the analysis indicate the great role of economic freedom, as a variable that signif-

icantly explains the relation between market potential and market sensitivity and the con-

sumer confidence index. 
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Społeczna odpowiedzialność projektanta  
w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego 
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cyjny, produkt uniwersalny, kreowanie produktu 

Streszczenie. Społeczna odpowiedzialność biznesu rodzi ciągle dyskusje w odniesieniu 

do rozumienia tego pojęcia, dominujących modeli w praktyce biznesu oraz konsekwencji 

zaangażowania się przedsiębiorstw w społecznie odpowiedzialne działania. Produkty re-

habilitacyjne powinny być jednak społecznie odpowiedzialne. Tworząc takie produkty, 

należy pogodzić ze sobą różne potrzeby, które wyrażają w tym obszarze projektant, pro-

ducent, rehabilitant i klient. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym dla projek-

tantów jest społeczna odpowiedzialność: czy głęboko zakorzenioną wartością, czy wy-

korzystują ją głównie do celów marketingowych. 

Wprowadzenie 

Kwestia decyzji, kto jest faktycznym klientem projektanta, to zawsze dość duży 

problem. Z jednej strony jest to najczęściej zatrudniający go producent, z drugiej 

zaś klient docelowy, którym jest użytkownik – konsument. Czasami potrzeby 

jednego i drugiego w oczach projektanta i zgodnie z jego wiedzą mogą się nieco 

różnić. Świadomy swojego zawodu projektant może mieć w szczególności w sy-

tuacji produktów wspomagających rehabilitację dużą trudność w zaspokojeniu 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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potrzeb obu swoich klientów. Z jednej strony jest producent dysponujący okre-

śloną technologią i najczęściej przetestowaną konstrukcją, z drugiej klient – 

osoba z niepełnosprawnością wciąż otoczona produktami z podobnych materia-

łów wykonanych w podobnej technologii. U producenta bardzo często zauważa 

się konieczność dostosowania się do posiadanej technologii oraz najtańszych ma-

teriałów bądź elementów gotowych, których połączenie z własną technologią do-

prowadza do wprowadzenia na rynek stosunkowo niedrogiego produktu dla sta-

łych odbiorców przyzwyczajonych do takiej jakości. Klient docelowy – użytkow-

nik często używa produktów takich, jakie oferuje mu rynek, nie szukając innych 

rozwiązań z braku środków finansowych, niewiedzy bądź z przyzwyczajenia  

i cechy narodowej Polaków, jaką jest umiejętność dostosowania się do tego, co 

jest i radzenia sobie w zastanej sytuacji. Najczęściej projektant ma możliwość 

zauważenia tej prawidłowości, gdy stosuje podczas analizy rynku i przygotowa-

nia do projektowania metodę tzw. badań uczestniczących bądź analizy w warun-

kach rzeczywistych. Podczas tych badań możliwe jest zaobserwowanie koniecz-

ności zmiany do podejścia przy projektowaniu w szczególności produktów wspo-

magających rehabilitację – w taki sposób, aby kompleksowo rozwiązywały one 

problemy wszystkich użytkowników. Modyfikacja technologii może przynieść 

oszczędności w produkcji i finalny produkt prostszy w montażu, obsłudze, ser-

wisie, składający się z mniejszej liczby elementów itp. Dodanie jakiegoś użytko-

wego drobiazgu może przyczynić się do poszerzenia grupy odbiorców o kolej-

nych użytkowników itp. 

W celu zilustrowania postawionego problemu, jakim jest społeczna odpo-

wiedzialność projektanta przy projektowaniu produktu rehabilitacyjnego, skorzy-

stano z metody badawczej case study1 (Pieter, 1967). Analizę przypadku stwo-

rzono na podstawie obserwacji uczestniczącej projektanta przeprowadzonej  

w Polsce w latach 2012–2017. 

Społeczna odpowiedzialność – ujęcie teoretyczne 

Na obecny kształt koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu miały wpływ 

różne czynniki. Pochodzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsię-

biorstw (Corporate Social Responsibility – CSR) nie jest przypisywane konkret-

nemu autorowi ani konkretnej dacie. Można utrzymywać, że jest tak stara jak 

przedsiębiorstwa, gdyż zawsze istniały dowody na troskę wspólnoty biznesu  

o sprawy społeczne (Gonzalez-Perez, 2013, s. 1–35). Jednak rozumienie tego po-

jęcia zmieniało się wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym. W XVIII 

wieku, w czasach wczesnej industrializacji, niektóre prywatne przedsiębiorstwa 

                                                 
1 Metoda ta jest traktowana jako jedna z metod badań naukowych. Jest to możliwie dokładny  

i wielostronny ogląd nielicznych przypadków danego zjawiska, celem uzyskania wniosków empi-

rycznych. Pogłębiona, wnikliwa i wielostronna analiza ma w założeniu zastąpić znaczne ilości da-

nych mogących być podstawą opracowania statystycznego. 
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o paternalistycznym charakterze wykazywały się odpowiedzialnością za pracow-

ników na podstawie swoistego społecznego kontraktu. Jego podstawą były z jed-

nej strony religijne i etyczne przekonania właścicieli firm, z drugiej – obawa 

przed niezadowoleniem pracowników i podejmowaniem przez nich radykalnych 

działań. W XIX wieku podejmowane były próby pogodzenia wymogów efektyw-

ności w biznesie ze społecznymi i obywatelskimi zasadami demokracji, zaanga-

żowania na rzecz wspólnoty i zasadami sprawiedliwości. Na przełomie XIX i XX 

wieku było jednak więcej przykładów przeznaczania prywatnego bogactwa na 

cele dobroczynne przez tych, którzy wzbogacili się w biznesie, niż działań cha-

rytatywnych podejmowanych przez same korporacje. Nowoczesne ujęcie CSR 

datuje się na lata 50. XX wieku, gdy zaczęto używać terminu „społeczna odpo-

wiedzialność biznesu”. Termin ten został sformalizowany przez H.R. Bowena  

w jego fundamentalnej pracy z 1953 roku Social responsibility of the business-

man. Stwierdził on, że menedżerowie biznesu mają obowiązek prowadzenia ta-

kiej polityki, podejmowania takich decyzji i postępowania, które są pożądane  

z punktu widzenia celów i wartości społeczeństwa. W kolejnych dekadach pod-

jęto liczne próby doprecyzowania pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu 

i sformułowano kilkadziesiąt definicji tego zjawiska (Wysokińska, Witkowska, 

2016, s. 97–98). 

W literaturze przedmiotu wymienia się różne wydarzenia społeczne i go-

spodarcze oraz różne konstrukcje myślowe. Można znaleźć postawy za i przeciw 

społeczną odpowiedzialnością biznesu. Autorzy opowiadający się przychylnie 

twierdzą, że: „społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw można interpretować 

jako zobowiązanie do transparentnego i etycznego prowadzenia działalności we-

dług zrównoważonego rozwoju oraz w dążeniu do dobrobytu społecznego, 

uwzględniając oczekiwania interesariuszy, ale zgodnie z prawem i normami za-

chowań” (Adamczyk, 2009, s. 10). Podmioty odpowiedzialne społecznie to „jed-

nostki i zbiorowości, osoby fizyczne i prawne funkcjonujące w systemie społecz-

nym obejmującym politykę, gospodarkę oraz sferę społeczną, które w swojej róż-

norodnej aktywności dostosowują swoje działania do ładu społecznego określo-

nego przez obowiązujące prawo oraz normy nieskodyfikowane, które są pochod-

nymi dominującego systemu wartości (…) konkretnego społeczeństwa” (Pisz, 

2009, s. 61). Społeczna odpowiedzialność biznesu to dobrowolne uwzględnienie 

przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w swojej działal-

ności i stosunkach z zainteresowanymi stronami oraz poświęcenie przez przed-

siębiorstwa zysków na rzecz społecznego interesu (Wysokińska, Witkowska, 

2016, s. 95). 

Podsumowując różne ujęcia koncepcji CSR, można wyciągnąć następujące 

wnioski (Nakonieczna, 2008, s. 20–21): 
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1. Ideą społecznej odpowiedzialności jest strategia długookresowa przed-

siębiorstwa, która koncentruje się na optymalnym i efektywnym wyko-

rzystaniu dostępnych zasobów naturalnych. 

2. Obecne procesy globalizacji wymuszają budowanie konkurencyjności 

przedsiębiorstw, a co za tym idzie – budowanie dobrych relacji z otocze-

niem i interesariuszami. 

3. To idea dobrowolna dotycząca wszystkich rodzajów organizacji, jednak 

jej zastosowanie pociąga za sobą konsekwentne działanie w realizowaniu 

koncepcji społecznej odpowiedzialności. 

4. Przedsiębiorstwa prowadzą swoją podstawową działalność zgodnie  

z przyjętą misją i wizją; dodatkowe zastosowanie strategii CSR to efek-

tywne planowanie procesów produkcji, szukanie ekologicznych rozwią-

zań, a także dbanie o dobro i rozwój zatrudnionych pracowników. 

5. To takie działania, które przyczyniają się do poprawy gospodarki świa-

towej i pomnażania dobrobytu społecznego. 

Istnieją jednak także opinie opowiadające się przeciw społecznej odpowie-

dzialności. Uzasadnienie negatywnego stanowiska M. Friedmana wobec koncep-

cji społecznej odpowiedzialności można streścić następująco: podstawowym ce-

lem korporacji jest pomnażanie zysku dla akcjonariuszy; menedżerowie korpo-

racji traktowani są jako powiernicy funduszów akcjonariuszy/właścicieli,  

w związku z czym powinni działać wyłącznie w ich interesie, tj. osiągać wysokie 

zwroty z zainwestowanego kapitału; korporacja jest instytucją ekonomiczną i nie 

działa z pobudek moralnych; nakładanie na menedżerów i przedsiębiorców obo-

wiązków społecznych jest więc błędem (Rybak, 2007, s. 18–19). 

Podobne stanowisko można odnaleźć również współcześnie. D. Henderson 

uważa, że choć koncepcja CSR jest atrakcyjna i pomocna, to jednak jej szerokie 

stosowanie oparte jest na fałszywych przesłankach i może stanowić zagrożenie 

dla gospodarki rynkowej (Henderson, 2001). Innym argumentem przeciwko an-

gażowaniu się przedsiębiorstwa w CSR jest możliwość obniżenia jego efektyw-

ności i niezamierzone negatywne skutki z powodu przeznaczenia kapitału na po-

trzeby społeczne zamiast na potrzeby organizacji. Ponadto przeciwnicy CSR 

uważają, że społeczne zaangażowanie biznesu zasadniczo zwiększa władzę  

i wpływy biznesu, podczas gdy współczesny biznes ma już mocną pozycję i wła-

dzę w społeczeństwie (Rybak, 2007, s. 19‒20). 

Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilita-

cyjnego – analiza przypadku 

Projektant produktów to z reguły osoba wrażliwa – obdarzona empatią. Niewąt-

pliwie jest to cecha charakteru, która bardzo przydaje się w szczególności pod-

czas projektowania produktów wspomagających rehabilitację. Empatia przejawia 

się w trosce o dobro pacjenta na wielu płaszczyznach, często takich, na które 
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producent czy terapeuta nie zwracają tak istotnej uwagi. Empatyczny i wrażliwy 

plastycznie projektant będzie umiał wczuć się w potrzeby pacjenta w obszarze 

jakości materiałów, z których wykonany będzie sprzęt, jego kolorystyki, wyda-

wanych dźwięków, a nawet zapachu finalnego produktu. Patrząc szeroko na pro-

ces użytkowy zwróci uwagę na z pozoru nieistotne detale. Projektant realizując 

obiekt wspomagający rehabilitację, pomyśli również o aspektach związanych  

z różnymi alergiami, które dotykają pacjentów, fizjoterapeutów czy personel 

sprzątający. Zajmie się w miarę możliwości takim skonstruowaniem produktu, 

aby łatwa była jego konserwacja, utrzymanie go w czystości i zachowanie hi-

gieny przez wymienne bądź łatwo odkażane i czyszczone elementy (Miarka, 

2016). 

Ponadto społeczna odpowiedzialność projektanta w obszarze tworzenia pro-

duktów wspomagających rehabilitację może przejawiać się w kilku aspektach. 

Jednym z nich z pewnością będzie odpowiedzialność za przydatność produktu  

w procesie rehabilitacji oraz jego całkowita nieszkodliwość dla pacjenta – użyt-

kownika. Jest to cecha dość oczywista i z reguły wynika z założeń przedstawio-

nych przez producenta, jednak – jeśli tak nie jest – to projektant prowadzi projekt 

w taki sposób, aby wypełnić założenie bezpieczeństwa. 

Kolejnym elementem związanym z odpowiedzialnością społeczną podczas 

projektowania są kwestie żywotności produktu i możliwości jego szerokiego za-

stosowania. Szczególnie ważne jest, zwłaszcza w projektowaniu produktów 

wspomagających rehabilitację, tworzenie obiektów wielozadaniowych możli-

wych do wykorzystania przez różnych użytkowników. Wszelkie poszerzanie 

grona odbiorców powinno być jednak konsultowane z rehabilitantami i weryfi-

kowane podczas badań w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzanie takich ba-

dań podnosi w sposób znaczący jakość projektowanych wyrobów, ponieważ pro-

jektant obserwując proces rehabilitacji, zwraca uwagę na drobne, z pozoru niei-

stotne kwestie, które mogą umknąć producentowi i bezpośrednim użytkowni-

kom. Wynika to z faktu, że użytkownik dość szybko przyzwyczaja się do zastanej 

sytuacji i jeżeli pojawiają się jakiekolwiek trudności, potrafi sobie z nimi radzić 

lub ich nie dostrzegać, sądząc, że tak powinno być, bądź niczego w tej kwestii 

nie da się już zmienić. Często rozwiązanie proponowane przez producenta wy-

nika z jego nieświadomości, z jakimi użytkowymi problemami borykają się fi-

zjoterapeuci czy pacjenci korzystający z produktu. Przeprowadzenie przez pro-

jektanta obserwacji uczestniczącej niejednokrotnie z rejestracją filmową lub fo-

tograficzną w prosty i dość szybki sposób może doprowadzić do zauważenia ta-

kich zjawisk, a następnie ich wyeliminowania. Poszerzanie grona odbiorców pro-

duktu przez zastosowanie niewielkich zmian w technologii wytwarzania czy ma-

teriale, z którego jest on produkowany, to również aspekt odpowiedzialności spo-

łecznej projektanta. Jeżeli możliwe jest stworzenie jednego produktu, który za-

spokoi potrzeby szerszego grona użytkowników, projektant powinien zwrócić na 
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to uwagę producentowi. Wprowadzenie na rynek takiego produktu może wpły-

nąć pozytywnie na środowisko naturalne m.in. za sprawą zmniejszenia emisji 

szkodliwych związków uwalniających się podczas produkcji, ograniczenia zuży-

wanych tworzyw sztucznych, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, wody, 

mniejszej ilości pojawiających się odpadów itp.  

Kolejnym pozytywem poszerzenia grona odbiorców może być zacieśnienie 

więzów rodzinnych – jeżeli produkt może służyć jednocześnie jako zabawka dla 

dzieci oraz produkt wspomagający rehabilitację osób dorosłych i seniorów. 

Wspólne użytkowanie może wspomagać odbudowanie lub wręcz tworzenie 

więzi rodzinnych, dodatkowo produkt może wspomagać aktywność na świeżym 

powietrzu i w wodzie.  

Społeczna odpowiedzialność firm produkujących produkty rehabilitacyjne 

– ujęcie praktyczne 

Niestety bardzo szerokie myślenie o produkcie nie zawsze jest bliskie firmie pro-

dukcyjnej najczęściej ze względu na konieczność stosowania sporych nakładów 

finansowych na produkcję i ograniczenie liczby wprowadzanych na rynek obiek-

tów. Finalnie zmniejszenie i zubożenie oferty handlowej może powodować 

obawę o negatywny wpływ na wizerunek firmy. Jednak spojrzenie na taką sytu-

ację z szerszej perspektywy ze szczególnym naciskiem na społeczną odpowie-

dzialność biznesu i wizerunek firmy jako odpowiedzialnej i świadomej społecz-

nie mogłoby dać wręcz odwrotny skutek. 

Ciekawym rozwiązaniem w takim przypadku jest zbudowanie całej filozofii 

firmy z uwzględnieniem historii życia i wykorzystaniem produktu na wielu po-

lach oraz jego jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne. Do takich 

sytuacji najczęściej dochodzi, gdy mamy do czynienia z firmą, na której czele 

stoi projektant–wizjoner, poświęcający często czas na zbudowanie pozytywnego 

obrazu firmy jako odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie. W Polsce taki 

typ działalności dopiero kiełkuje i nie jest jeszcze powszechnym modelem biz-

nesowym. W kraju rozwijającym się producenci i właściciele firm stawiają głów-

nie na szybki zysk, nie patrząc jeszcze tak perspektywicznie i odpowiedzialnie. 

Jednak można założyć, że ta sytuacja powoli się zmieni i coraz częściej będą po-

jawiały się firmy, również w branży produkującej sprzęt wspomagający rehabili-

tację, które będą patrzyły szeroko na cykl życia produktu. 

Planowanie takiego modelu firmy zajmującej się produkcją sprzętu o cha-

rakterze uniwersalnym, wspomagającego rehabilitację, ale również towarzyszą-

cego użytkownikowi niemal przez całe życie, może być uzasadnione szczególnie 

w dobie coraz lepszej ochrony zdrowia. Lekarzom udaje się podtrzymywać  

i przedłużać życie pacjentów, którzy jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu ska-

zani byliby na śmierć. Operacje rekonstrukcji i przeszczepów sprawiają, że wiele 

osób z niepełnosprawnościami coraz swobodniej wraca do funkcjonowania we 
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wspólnej przestrzeni do szkół, na uczelnie i do pracy. Ta grupa ludzi będzie za-

pewne stale się powiększać i potrzebować odpowiednio zaprojektowanych sprzę-

tów niewykluczających i niestygmatyzujących, czyli również odpowiedzialnych 

społecznie. Stale starzejące się społeczeństwo to kolejny argument przemawia-

jący za odpowiedzialnym planowaniem biznesu zwłaszcza pod kątem szczegól-

nych potrzeb seniorów. Dlatego zapewne warto spojrzeć na problem odpowie-

dzialności projektanta sprzętu wspomagającego rehabilitację szeroko i daleko-

siężnie. Projektowanie uniwersalne to prawdopodobnie w przyszłości dobra 

droga dla takich działań. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań nie można uogólniać wyników, jednak 

nasuwają się wnioski, że społeczną odpowiedzialność biznesu w kreowaniu pro-

duktu rehabilitacyjnego można rozpatrywać na dwóch poziomach: projektanta  

i producenta. 

Społeczna odpowiedzialność projektanta tworzącego produkt rehabilita-

cyjny jest wynikiem jego wysokiego poziomu empatii, gdyż tworząc produkt, 

myśli o możliwych alergiach użytkowników, łatwej konserwacji, odkażaniu  

i czyszczeniu urządzenia, przydatności produktu i całkowitej nieszkodliwości  

i bezpieczeństwie dla pacjenta. Innym elementem jest żywotność produktu i moż-

liwości jego szerokiego zastosowania zarówno jako zabawki dla dzieci, jak i pro-

duktu wspomagającego rehabilitację osób dorosłych i seniorów; jego uniwer-

salny charakter może przyczynić się do zacieśniania więzów rodzinnych. Waż-

nym elementem jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

Część firm produkujących sprzęt rehabilitacyjny chce być ze względów wi-

zerunkowych przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi i świadomymi społecznie. 

Budują filozofię firmy, opierając się na historii życia i wykorzystania produktu 

na wielu polach oraz jego jak najmniejszego wpływu na środowisko naturalne. 

Planowanie takiego modelu firmy zajmującej się produkcją sprzętu o charakterze 

uniwersalnym – wspomagającego rehabilitację, który towarzyszy użytkowni-

kowi niemal przez całe życie jest możliwe, ale zdecydowanie łatwiejsze w sytu-

acji stabilności i swobody finansowej. 

Odpowiadając na pytanie postawione na początku artykułu, społeczna od-

powiedzialność projektantów jest głęboko zakorzenioną wartością, a nie tylko 

celem marketingowym. 
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Summary. Social responsibility in business still causes discussions in terms of how we 

understand the issue, the dominating models in business practice and the consequences 

of being involved in socially responsible actions as a company. Rehabilitation products 

should be socially responsible. While creating such products one should combine multi-

ple needs - those of the designer, the producer, the physiotherapist and the customer. The 

aim of the paper is to answer the question what social responsibility means for designers 

- is it a deeply rooted value or do they use it for marketing purposes mainly? 
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Streszczenie. Problematyka artykułu oscyluje wokół zagadnienia kart rabatowych, które 

uczelnie wyższe czy miasta wprowadzają jako kolejne narzędzie do budowania relacji  

z grupą młodych ludzi. Koncepcje tego narzędzia są najczęściej takie same, różni je liczba 

partnerów oferujących określone usługi, rabaty oraz organizator karty. Celem artykułu 

jest analiza wybranych przykładów realizacji kart rabatowych adresowanych do różnych 

grup młodych ludzi oraz stwierdzenie, czy stanowią one narzędzie budowania relacji.  

W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań własnych przeprowadzonych 

wśród grup studenckich Wydziału, przed wdrożeniem karty rabatowej Wydziału Zarzą-

dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wprowadzenie 

Zagadnieniu budowania lojalności zostało już poświęcone dużo miejsca w litera-

turze przedmiotu, jednak, jak pokazują liczne wyniki badań, coraz trudniej za-

trzymać klienta przy firmie. Tradycyjne programy lojalnościowe, w których 

zbiera się punkty i następnie przeznacza je na nagrody, tracą na popularności. 

Coraz trudniejsze jest zainteresowanie klienta programem lojalnościowym.  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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Z badań przeprowadzonych przez PBS DGA1 dotyczących postaw i zwy-

czajów konsumentów związanych z programami lojalnościowymi wynika, że 

42% badanych opowiedziało się za systemem rabatowym jako bardziej atrakcyj-

nym niż system punktowy w programach lojalnościowych (34,6%) (Burska-Woj-

tuńska, 2011, s. 8‒11). Zachowanie takie można tłumaczyć faktem, że korzyść  

w programie o charakterze rabatowym jest szybsza, często otrzymywana wraz  

z zakupem, natomiast nagrody ze zbierania punktów przeciągają się w czasie  

i zależą od wielu czynników. 

Bardzo często nazwa program lojalnościowy nadawana jest wielu akcjom 

organizowanym przez różne podmioty, jednak nie mają one nic wspólnego z bu-

dowaniem lojalności; są najczęściej akcjami promocyjnymi, rabatowymi i trwają 

określony czas. Natomiast lojalności nie buduje się na określony czas, ale na czas 

funkcjonowania danej firmy.  

Uczelnie wyższe chcąc przyciągnąć do siebie studentów, szczególnie w cza-

sie niżu demograficznego, szukają różnych sposobów. Niektóre organizują kon-

kursy, inne udzielają rabatów na opłaty studiów czy też prowadzą różne pro-

gramy rabatowe. Do cech programów rabatowych można zaliczyć (A. Łapeta, 

2008, s.12):  

 motywacją do uczestnictwa jest uzyskanie rabatu podczas zakupów lub 

skorzystania z usługi, 

 nagrodą najczęściej jest większy rabat, 

 klient jest rozpoznawany przez używanie karty.  

W programach rabatowych korzystający otrzymuje najczęściej korzyść od 

razu lub w niektórych przypadkach jest ona odroczona celem uzbierania więk-

szego rabatu. Korzyść to procentowe lub kwotowe obniżenie ceny towaru bądź 

usługi. Udzielanie rabatów związane jest ściśle z polityką cenową firmy. Klienci 

mogą otrzymywać rabat stały czy też uzależniony od ilości lub kwoty dokona-

nych transakcji. Rabaty umożliwiają budowanie lojalności I stopnia – ekono-

micznej (Dejnaka, 2007, s. 128). Budowanie długotrwałej (nie tylko zależnej od 

ceny) lojalności na podstawie kart rabatowych byłoby możliwe, gdyby karty były 

w dowolny sposób personalizowane i pozwalały rejestrować zakupy dokony-

wane przez klienta. Najprostsze karty rabatowe nie umożliwiają jednak identyfi-

kacji klienta, co oznacza, że nie budują one jego lojalności.  

Karty rabatowe z pewnością mogą stanowić element przyciągnięcia klienta 

do firmy, jednak istnieje ryzyko, że w przypadku otrzymania przez klienta lep-

szego rabatu zmieni on firmę. Dobrze prowadzone karty rabatowe mogą być do-

skonałym narzędziem do budowania relacji z grupą posiadaczy karty. E. Rudaw-

ska podkreśla, że relacje z klientami staną się źródłem wzrostu wartości przed-

                                                 
1 Badanie zostało wykonane na reprezentatywnej próbie Polaków – 1104 osoby w ramach bada-

nia Omnibus. 
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siębiorstwa, jeśli będą tworzone z atrakcyjnymi z punktu widzenia przedsiębior-

stwa klientami, a wartość klientów zostanie przyjęta za podstawę decyzji podej-

mowanych przez przedsiębiorstwa (Rudawska, 2008, s. 222‒223). Do tego na-

leży także dołączyć regularną komunikację z klientem i bycie otwartym na suge-

stie i potrzeby klientów. Natomiast Ph. Kotler dodaje, że wartość relacji ma 

szczególne znaczenie tam, gdzie ważne są indywidulane relacje i gdzie klienci 

skłaniają się do kontynuowania współpracy z dostawcą bez względu na przyzwy-

czajenia czy inercję (Kotler, 1994, s. 76).  

Karty rabatowe dla młodych ludzi  

Na rynku sporo już jest kart (dla) studenta oraz absolwenta. Większość z nich ma 

charakter rabatowy. Tworzone są one najczęściej przez uczelnie bądź miasta.  

Jednym z podmiotów prowadzących takie działania jest Uniwersytet Miko-

łaja Kopernika w Toruniu, który wdrożył program „Absolwent UMK”, działający 

od 2001 roku. Kartę programu (rys. 1) mogą otrzymać osoby, które na UMK 

uzyskały tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, doktora czy lekarza, a także absol-

went studiów podyplomowych. Od października 2014 roku kartę mogą również 

otrzymać absolwenci Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którzy ukończyli stu-

dia przed jej połączeniem z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Uczelnia oferuje następujące korzyści (Kilka słów…, 2017): 

a) korzystanie z wielu rabatów udzielanych przez partnerów programu re-

gionalnych i ogólnopolskich; 

b) możliwość korzystania z bibliotek UMK, w tym także z bibliotek wy-

działowych na specjalnych warunkach; 

c) newsletter zawierający informacje o nowych przywilejach, konkursach  

i aktualnościach z życia uczelni; 

d) bezpłatne konta pocztowe (konto@abs.umk.pl) o pojemności 150 MB  

z bezprzewodowym dostępem do sieci na terenie UMK, chronione przed 

spamem i wirusami; 

e) pomoc w kontaktach ze znajomymi ze studiów.  

Oferta partnerów karty, u których można skorzystać ze specjalnej oferty, 

podzielona jest na 6 grup:  

 przywileje UMK,  

 kultura i rozrywka,  

 edukacja i rozwój,  

 turystyka, sport i rekreacja,  

 zakupy, usługi, reklama,  

 zdrowie i uroda.  

W każdej z grup znajduje się minimum kilkunastu partnerów oferujących 

najczęściej rabaty na swoje usługi.  
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Rysunek 1. Wzory kart programu Absolwent UMK  

Źródło: Karta…, 2017. 

Karcie poświęcona jest strona www.absolwent.umk.pl, na której znajdują 

się informacje, jak otrzymać kartę, szczegółowe oferty poszczególnych partne-

rów, kluby zainteresowań, kalendarz spotkań itp. 

http://www.absolwent.umk.pl/
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Konkurencyjna uczelnia w tym samym mieście ‒ Wyższa Szkoła Bankowa, 

ma w swojej ofercie również kartę rabatową (rys. 2) dla studentów. Program ra-

batowy „Wiele studenckich bonusów” to projekt, który ma uatrakcyjnić życie 

studenckie w mieście. Z rabatów oferowanych przez partnerów tej inicjatywy 

mogą korzystać studenci oraz pracownicy uczelni. Informacje o tym, gdzie ode-

brać kartę oraz kto jest partnerem i co oferuje, można odnaleźć na stronie inter-

netowej uczelni. Partnerzy karty są z różnych branż i jest ich ok. 30. 

 
Rysunek 2. Wzór karty rabatowej WSB w Toruniu 

Źródło: Program rabatowy, 2017. 

Kolejny przykład karty rabatowej to Młodzi w Łodzi (rys. 3) dla uczniów 

objętym programem Mia100 Talentów oraz studentów łódzkich uczelni. Umoż-

liwia ona korzystanie z rabatów oraz usług oferowanych przez partnerów, m.in. 

kina, teatry, szkoły językowe, szkoły tańca, kluby fitness, centra rozrywki, przy-

chodnie specjalistyczne oraz restauracje, kluby i puby. Z karty korzysta ponad 12 

tys. osób, zaś liczba partnerów to ponad 100 podmiotów. Podzieleni są oni na 

następujące podgrupy (Karta rabatowa…, 2017): 

 sport (24 podmioty), 

 usługi (23 podmioty), 

 edukacja (14 podmiotów), 

 zdrowie (19 podmiotów), 

 rozrywka (7 podmiotów), 

 gastronomia (9 podmiotów), 

 kultura (8 podmiotów), 

 inne (6 podmiotów). 

Organizatorem karty jest Urząd Miasta Łodzi. Karcie poświęcona jest strona 

internetowa www.mlodziwlodzi.pl oraz fanpage na Facebooku o tej samej na-

zwie, który skupia już ponad 18 tys. osób. W mediach społecznościowych za-

mieszczanych jest też dużo innych informacji dotyczących wydarzeń w mieście, 
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wydarzeń na uczelniach, szkoleniach i kursach organizowanych dla studentów, 

profilaktycznych badaniach itd.  

 

Rysunek 3. Wzór karty Młodzi w Łodzi 

Źródło: Karta rabatowa…, 2017. 

Karta rabatowa w świetle wyników badań własnych 

W roku akademickim 2014‒2015 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 

powstała karta rabatowa dla studentów Wydziału (rys. 4).  

Rysunek 4. Karta WZiEU 

Źródło: zasoby WZiEU. 

Na karcie znalazło się 15 firm, które oferowały studentom zniżki przy jej 

okazaniu. Wśród partnerów byli: szkoła językowa, salon kosmetyczny, fryzjer, 
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punkty gastronomiczne, puby, kwiaciarnia, siłownia, punkt naprawy samocho-

dów, punkt ksero oraz teatr. Partnerzy karty zostali dobrani w znacznej części na 

podstawie kontaktów prywatnych osób zaangażowanych w tworzenie karty. 

Każda z firm oferowała studentom WZiEU coś innego niż innym studentom  

w mieście. Istotna była także lokalizacja partnerów karty. Były to punkty w cen-

trum miasta lub w okolicach Wydziału. Karty były personalizowane ze względu 

na uniknięcie przekazywania karty innym osobom. Każdy z partnerów mógł po-

prosić studenta o okazanie legitymacji i karty. Studenci najczęściej korzystali  

z punktów gastronomicznych. Pozostałe punkty z karty nie były w ogóle odwie-

dzane. Dlatego też w kolejnym roku pojawił się pomysł, aby przeprowadzić pi-

lotaż wśród studentów.  

W 2016 roku w ramach przedmiotu fakultatywnego „Od programów lojal-

nościowych do lojalności 3.0” studenci uczestniczący w nim mieli za zadanie 

przygotować koncepcję karty lojalnościowej dla studentów Wydziału. Działania 

rozpoczęli od przygotowania narzędzia badawczego i przeprowadzenia ankiety 

wśród grupy docelowej, czyli studentów. Każdy z uczestników fakultetu udał się 

do innej grupy studenckiej i przeprowadził badanie wśród osób obecnych na za-

jęciach. Badanie miało charakter pilotażowy. Wzięto w nim pod uwagę każdy  

z kierunków studiów oraz każdy rok studiów. Udział wzięło 241 studentów  

z różnych lat studiów i kierunków. Celem badania było zorientowanie się, czy są 

oni zainteresowani programem lojalnościowym, jaki miałby mieć charakter oraz 

jacy partnerzy powinni być dobrani do badania.  

Uczestnicy realizowanego fakultetu twierdzili, że program ma być kartą ra-

batową, która będzie skupiała parterów z różnych branż. Partnerzy powinni być 

dobrani według preferencji studentów, czyli odpowiedzi udzielonych w kwestio-

nariuszu. Każdy z partnerów ma zaoferować jakąś zniżkę lub inną usługę, jednak 

ma to być coś więcej niż tylko rabat oferowany wszystkim studentom w mieście.  

Wśród uczestników pilotażu 84% deklarowało używanie karty rabatowej 

WZiEU, natomiast 16% nie było zainteresowane tym narzędziem. Respondentów 

zapytano także o poszczególne branże, z jakich powinny być partnerzy w karcie, 

i uzyskano następujące wskazania: 

 88% gastronomia,  

 78% kina, 

 78% bary, puby, 

 74% kluby, 

 59% kawiarnie, lodziarnie, 

 57% siłownia, basen, 

 56% taxi, 

 53% supermarket, 

 43% punkty ksero, 

 36% kluby sportowe, 
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 30% fryzjer, 

 34% apteka. 

Kolejne pytania dotyczyły już podania konkretnych nazw punktów z po-

szczególnych branż, do których badani najczęściej uczęszczają, oraz takich, do 

których być może nie chodzą, a chcieliby mieć w nich rabaty, co skłoniłyby ich 

do korzystania. Badani studenci wskazali następujące miejsca w Szczecinie: 

 gastronomia: Berlin Kebab, KFC, Mak Kwak, Mc Donald, 

 kluby: Pinokio, Coyote Club, Citi Hall,  

 kino: Multikino, Helios, 

 taxi: City Taxi, Taxi 4 You, 

 punkty ksero: ksero na Wydziale, 

 supermarkety: Biedronka, Auchan, Lidl, 

 siłownia: Calypso, Active, 

 sklep sportowy: Decathlon,  

 apteka: apteka Zdrowie, apteka blisko Wydziału, 

 studio fryzjerskie: Beverly Hills. 

Dodatkowo: bilard, bilety na mecz Pogoni Szczecin, drogerie, sklepy odzie-

żowe, rower miejski, komunikacja miejska oraz teatr. Większość zaproponowa-

nych miejsc to tzw. sieciówki. Studenci nie wskazywali punktów gastronomicz-

nych znajdujących się blisko uczelni, tylko mieszczące się w centrum miasta lub 

w pobliżu akademików.  

Po wytypowaniu miejsc przygotowano pismo skierowane do potencjalnych 

partnerów z propozycją współpracy, oferujące korzyści z przystąpienia do karty. 

Niestety wiele punktów nie było zainteresowane współpracą w tym zakresie. 

Uważali, że mają już zniżki i oferty dla studentów i nie są w stanie zaoferować 

nic więcej. Wśród 60 dostarczonych pism było tylko 8 z ofertą. Drogą marketingu 

szeptanego o karcie dowiedziało się kilka innych podmiotów i również zgłosiło 

swoje propozycje, jednak organizatorzy karty nie zdecydowali się na współpracę 

z nimi z powodu ich położenia czy nieznajomości firmy wśród badanych studen-

tów. 

Ostatecznie karta nie powstała ze względu na zbyt małe zainteresowanie 

ofertą z rynku.  

Podsumowanie 

Na rynku istnieje wiele kart rabatowych, niektóre z nich są dostępne w formie 

specjalnie dla nich przeznaczonych aplikacji mobilnych. Karty rabatowe mają też 

konkurencję w postaci stron internetowych, które oferują wszystkim rabaty  

w wybranych miejscach. Jeżeli organizator karty będzie miał niższy rabat niż 

ogólnodostępne popularne strony internetowe, to istnieje duże prawdopodobień-

stwo, że młody człowiek skorzysta z korzystniejszego rozwiązania.  
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Na podstawie zaprezentowanych case study ciekawym przykładem jest 

karta organizowana przez miasto Łódź. Jest ona inicjatywą podkreślającą, że wła-

dzom miasta zależy na zatrzymaniu młodych ludzi oraz przyciągnięciu innych. 

Karty wprowadzane przez poszczególne uczelnie czy też wydziały również po-

kazują, że poszukują one sposobów, aby zachęcić studenta do podjęcia nauki  

w swojej uczelni. Stworzenie karty, rozdystrybuowanie jej i pozostawienie jej 

bez żadnych dalszych działań spowoduje, że studenci przestaną jej używać, po-

nieważ o niej zapomną. Z pewnością dobrze prowadzone karty, częsta i ciągła 

komunikacja z grupą ich odbiorców może wpływać na budowanie relacji z nimi.  
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Discount Cards as a Way of Building Relationships with Student 

Keywords: creating relationships, discount cards, students, young people 

Summary. The problem of the paper oscillates around the issue of discount cards, which 

universities introduce as another tool for building relationships with a group of young 

people. Concepts of this tool are most often the same, different number of partners offer-

ing specific services, discounts and organizer card. The aim of the paper is to analyze 

selected examples of rebate cards for different groups of young people and to determine 

whether they are a tool for building relationships. The paper presents the results of own 

research (pilotage) carried out among all student groups of the Faculty, before the imple-

mentation of the discount card of the Faculty of Management and Economics of Services 

of the University of Szczecin. 
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Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec  
społeczeństwa we współczesnym przekazie  

marketingowym i w praktyce 

Kod JEL: M3 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorstwo, promocja, 

społeczeństwo  

Streszczenie. Od kilku dekad przedsiębiorstwa wykorzystują w swoim przekazie pro-

mocyjnym dbałość o środowisko, w którym funkcjonują (koncepcja społecznej odpo-

wiedzialności biznesu). W ostatnich latach tendencja ta zdaje się wzmagać. Jednocze-

śnie można dostrzec wiele przejawów działań szkodliwych dla lokalnych społeczeństw, 

zwłaszcza tych żyjących w uboższych regionach świata. Autor skoncentrował się na 

kwestii wzrostu liczby prospołecznych inicjatyw w promocyjnej polityce przedsię-

biorstw i jednocześnie niezmniejszającej się liczbie negatywnych przypadków działań 

antyśrodowiskowych. Jako materiał źródłowy wykorzystano artykuły odnoszące się 

zarówno do prospołecznych inicjatyw, jak i negatywnych działań przedsiębiorstw dzia-

łających w międzynarodowej skali. 

Wprowadzenie 

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec szeroko pojmowanego społeczeń-

stwa wyraża się w orientacji nazywanej społeczną odpowiedzialnością biznesu 

(CSR ‒ Corporate Social Responsibility). O ile dawniej postawa prospołeczna 

reprezentowana przez naczelne kierownictwo, choć nierzadko deklarowana, nie 

była tak powszechna jak obecnie i opierała się na indywidualnej wiedzy decy-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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dentów, o tyle dzisiaj jest ona przedmiotem licznych badań dających menedże-

rom solidniejsze podstawy dla podejmowanych przez nich decyzji.  

Menedżer kapitalistycznego przedsiębiorstwa cały czas musi mieć na 

względzie przede wszystkim dobro jego właścicieli. Imperatyw ten może  

(i zazwyczaj tak się dzieje) kolidować z działaniami na rzecz innych interesa-

riuszy, zwłaszcza tych, którzy mogą wydawać się słabiej powiązani z wynikami 

przedsiębiorstwa. To zaś wysuwa na pierwszy plan kwestię zgodności deklaro-

wanych przez menedżerów intencji odnośnie do odpowiedzialnego postępowa-

nia względem społeczności, w której funkcjonują, z rzeczywistymi działaniami 

podejmowanymi przez przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce. Ma to 

szczególne znaczenie w odniesieniu do dużych międzynarodowych przedsię-

biorstw działających w wielu społecznościach, z racji siły ich oddziaływania na 

warunki życia tych społeczności.  

W artykule odniesiono się do tego problemu, wykorzystując informacje  

z wybranych badań (źródła wtórne) dotyczących realizowania przez analizowa-

ne przedsiębiorstwa deklarowanych obietnic i konfrontując je z praktyką go-

spodarczą częstą (jeśli nie wręcz dominującą) w międzynarodowych relacjach 

gospodarczych. Wykorzystując tę wiedzę, podjęto próbę odniesienia się do 

przyjętego wstępnie założenia, że chociaż przedsiębiorstwa międzynarodowe  

w swoich strategiach marketingowych (w tym zwłaszcza w przekazach promo-

cyjnych) coraz częściej i wyraźniej akcentują zgodność swoich działań ze spo-

łeczną odpowiedzialnością, rzeczywistość równie często temu przeczy, a roz-

bieżność ta nie maleje i jest skutkiem zmian dokonujących się w gospodarce. 

Obszar problemowy ‒ społeczna odpowiedzialność biznesu dzisiaj 

Prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności w sposób odpowiedzialny, 

uwzględniający interesy jak najszerszego kręgu interesariuszy jest od co naj-

mniej kilkunastu lat w różny sposób intensywnie propagowane zwłaszcza przez 

duże przedsiębiorstwa z krajów rozwiniętych, aktywne w społeczeństwach róż-

niących się ekonomicznie i kulturowo. Taka postawa wyraża się nierzadko  

w znacznych wydatkach na zaspokajanie lokalnych potrzeb społeczności,  

w których te przedsiębiorstwa działają. Dla tych organizacji udzielanie lokal-

nym środowiskom wsparcia w różnej postaci to już wręcz konieczność, aby 

mogły zapewnić sobie ich przychylność, coraz bardziej niezbędną do uzyski-

wania przez przedsiębiorstwa założonych rezultatów ekonomicznych. 

Wpływ na upowszechnianie się takiej prospołecznej postawy ma przede 

wszystkim coraz intensywniejsza konkurencja między różnymi podmiotami, już 

nie tylko z krajów bogatego Zachodu, Japonii i Korei Południowej, ale także  

z takich państw, jak Chiny czy Indie. Nie bez znaczenia pozostaje również za-

chowanie mediów, które chętnie prezentują różnym grupom interesariuszy po-

dejmowanych przez przedsiębiorstwa działań na rzecz społeczeństwa; jako re-
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zultat także nierzadkiego powiązania promowanych w ten sposób przedsię-

biorstw z mediami, którymi zwykle są wielkie organizacje, co tworzy niekiedy 

skomplikowaną strukturę wzajemnie wspierających się organizacji, a tym sa-

mym poddaje w wątpliwość szczerość niektórych przynajmniej inicjatyw. 

Mamy zatem obecnie do czynienia z wieloma nagłaśnianymi przykładami 

biznesu odpowiedzialnego społecznie, bo taki trend zdaje się być popularny, 

gdyż przedstawia kapitalizm w jaśniejszych barwach. W takich okolicznościach 

nabiera znaczenia kwestia szczerości i przynajmniej znacznie ograniczonej inte-

resowności prospołecznych inicjatyw. Ciekawe zdaje się być więc pytanie: czy 

wobec tak już powszechnie promowanej przez przedsiębiorstwa troski o środo-

wisko (ludzkie i przyrodnicze) mamy rzeczywiście do czynienia z coraz wyższą 

kulturą społecznej odpowiedzialności biznesu, przejawiającą się w rzeczywistej 

trosce o ludzi i przyrodę, czy też wzbogaciła się tu (o nowe sposoby oddziały-

wania) jedynie kultura marketingowa. 

Metodyka  

W artykule założono występującą wciąż na tyle wyraźną niezgodność między 

oficjalnymi deklaracjami i działaniami marketingowymi (PR, promocja) przed-

siębiorstw działających w skali międzynarodowej a rzeczywistym funkcjono-

waniem tych podmiotów we własnym środowisku (jako gospodarzy) i w obcym 

(jako gości), że nie sposób rozstrzygnąć, czy mamy dzisiaj do czynienia z bar-

dziej etycznym niż dawniej biznesem, czy nie. Powyższe założenie można 

uznać za hipotezę, o ile termin ten przyjąć w bardzo szerokim, a więc bliskim 

potocznemu, rozumieniu.  

Aby odnieść się do tak sformułowanej hipotezy, autor wykorzystał infor-

macje ze źródeł wtórnych. Były to projekty badawcze zrealizowane w ostatnich 

kilkunastu latach, dotyczące strategii stosowanych przez wybrane duże, zazwy-

czaj międzynarodowe, przedsiębiorstwa uwzględniające podejście zwane 

umownie społecznie odpowiedzialnym, a także inne informacje ze źródeł wtór-

nych odnoszące się do niektórych (wcale nie wyjątkowych) skutków działań 

przedsiębiorstw oficjalnie obnoszących się z tą orientacją, a w rzeczywistości 

postępujących niezgodnie z nią.  

Uzyskane i wykorzystane informacje dotyczyły zarówno przekazów mar-

ketingowych (promowanie własnego podejścia właściwego organizacji odpo-

wiedzialnej społecznie), jak i realnego funkcjonowania takich podmiotów (nie-

koniecznie tych samych) i odnosiły się do dużych międzynarodowych przedsię-

biorstw. Stało się tak, ponieważ takie podmioty są częściej badane i łatwiej 

uzyskać informacje na temat ich funkcjonowania oraz dlatego, że działają one 

na dwóch obszarach ‒ w kraju, z którego pochodzą (zazwyczaj któryś z rozwi-

niętych krajów świata, gdzie są gospodarzami) oraz wśród społeczności, w któ-

rych takie podmioty są gośćmi (inwestorami). Sprawia to, że może tu występo-
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wać pokusa stosowania reguły podwójnej moralności ‒ inaczej u siebie, a ina-

czej u obcych (np. także w Polsce).  

Bezpośrednim źródłem niezbędnych informacji (już przetworzonych da-

nych) były artykuły zamieszczone głównie w zagranicznych specjalistycznych 

czasopismach, prezentujące i analizujące zachowanie wybranych dużych przed-

siębiorstw w ostatnich kilkunastu latach. Autor ograniczył się do przedstawienia 

i porównania informacji uzyskanych z tych źródeł i odniesienia ich do hipotezy 

sformułowanej w artykule. 

Z racji ograniczonej objętości opracowania wykorzystano z konieczności 

ograniczony zestaw przykładów ‒ należy je potraktować jako egzemplifikację 

stanu współczesnej gospodarki z jej ambiwalencją, gdy chodzi o społeczną od-

powiedzialność. 

Prospołeczne inicjatywy przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie ‒ 

przykłady 

W ostatnich latach wiele organizacji gospodarczych zainicjowało programy, 

które miały je przedstawiać jako dbające o szeroko zdefiniowane środowisko 

przyrodnicze i społeczne, w którym działały i wciąż działają, dając tym samym 

wyraz swojemu przywiązaniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności biz-

nesu. Są to działania z obszaru promocji łączące przekaz o podstawowej (bizne-

sowej) działalności takich organizacji z ich aktywnością społeczną. 

Wśród wielu tego rodzaju przedsięwzięć jako przykładowe można wymie-

nić następujące: 

1. Inicjatywa korporacji HP w regionie Kappari w Indiach (Dunn, Yamashita, 

2003, s. 47‒54). Realizowano ją zgodnie z dewizą korporacji: „trwałe zasa-

dy etyczne i właściwe przejrzyste zarządzanie tworzą fundament uczciwo-

ści, na którym wznoszą się nasze polityki i działania”. Współpraca z indyj-

skimi partnerami dotyczyła trzech obszarów, na których koncentruje się 

także ogólna polityka korporacji odnosząca się do relacji z otoczeniem: 

prywatność (ochrona danych na korzyść konsumentów), środowisko (pro-

jektowanie produktów mających minimalny negatywny wpływ na środowi-

sko) oraz cyfrowe uczestnictwo (wykorzystanie przez HP technologii celem 

zwiększenia udziału ludzi w korzystaniu z elektronicznych środków prze-

twarzania danych i komunikacji).  

2. Projekt korporacji Colgate-Palmolive wspierający walkę z chorobami uzę-

bienia i dziąseł przez skłanianie do większej dbałości o jamę ustną (Du, 

Sen, Bhattacharya, 2008). Korporacja wspiera działania służące temu celo-

wi za pośrednictwem programu „Bright Smiles Bright Futures”, będącego 

największym tego rodzaju przedsięwzięciem na świecie (partnerstwo z rzą-

dami, szkołami i społecznościami lokalnymi). Dotarł on już do ponad 850 

mln dzieci w ponad 80 krajach, choć zainicjowany został w USA i był skie-
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rowany do defaworyzowanych grup etnicznych (ludność hiszpańskojęzycz-

na w USA). 

3. Inicjatywa korporacji farmaceutycznej Eli Lilly, która rozpoczęła w 2011 

roku program NCB Partnership, przeznaczając na niego 30 mln dolarów  

w 5-letnim okresie (Smith, 2016, s. 31‒35). Celem programu było począt-

kowo przeciwdziałanie rozszerzaniu się cukrzycy na obszarach o słabej 

opiece medycznej: w Brazylii, Indiach, Afryce południowej, Meksyku. 

Przedsiębiorstwo to jest liderem w tym obszarze, od kiedy w 1923 roku 

wprowadziło insulinę do powszechnego użycia. Pierwotna inicjatywa Eli 

Lilly przyjęła z czasem szerszy zakres, włączając w działania także inne or-

ganizacje i wykorzystując takie środki jak: kampanie medialne czy wspie-

ranie organizacji non profit w szkoleniu pracowników medycznych w klini-

kach zajmujących się leczeniem chorych na cukrzycę.  

4. Działania korporacji Intel związane z ograniczeniem pozyskiwania z obsza-

rów objętych konfliktami zbrojnymi (Osburg, 2016, s. 37‒41). Aby ograni-

czyć pozyskiwanie z tych obszarów metali niezbędnych w przemyśle elek-

tronicznym, zmniejszając w ten sposób środki potrzebne zbrojnym grupom 

na prowadzenie działań wojennych, Intel zainicjował specjalny program 

funkcjonujący na wschodnim obszarze Demokratycznej Republiki Konga. 

Intencją Intela było zagwarantowanie, że pieniądze za kupowane przez nie-

go metale nie będą finansowały działań militarnych. Ze względu na to, że 

nie można było zrezygnować z dostaw z tego obszaru, korporacja zdecydo-

wała się na inne działanie, polegające na podjęciu specjalnej współpracy  

z hutami, do których trafiała ruda do dalszego przetworzenia. Umożliwiało 

to łatwiejsze monitorowanie miejsca pochodzenie rudy, gdyż hut jest 

znacznie mniej w porównaniu z dostawcami rudy (kopalnie). Surowiec po-

chodzący z obszarów wolnych od konfliktów to tzw. conflict-free mineral. 

Zaprezentowano zatem przykłady silnie promowanych inicjatyw z obszaru 

społecznej odpowiedzialności biznesu, które ujawniły się w ostatnim czasie, 

Oprócz nich można wskazać także i inne, jak choćby te podjęte przez Cheerios, 

Yoplait czy Ferrero (Arona, Henderson, 2007, s. 47‒51; Responsible…, 2016,  

s. 47‒51). Pokazują one, że wykorzystywanie marki społecznej odpowiedzial-

ności stało się w pewien sposób modne, bo zapewnia w wielu przypadkach 

wyraźne korzyści (choć jednak nie w każdym).  

Może to świadczyć zarówno o wzroście kultury etycznej prowadzonej 

współcześnie działalności gospodarczej (przynajmniej przez niektóre wielkie 

korporacje), choć może być tylko swoistą zasłoną dymną skrywającą odmienne 

intencje, jeśli nie wymienionych wcześniej organizacji, to większości tych dzia-

łających w wielkiej skali. Do tej kwestii należy się zatem odnieść. 
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Nieprzyjazne praktyki przedsiębiorstw 

Przedstawione przykłady pozytywnych inicjatyw w ramach społecznej odpo-

wiedzialności biznesu nie tworzą jednak całości obrazu warunków, w jakich 

funkcjonuje współczesny biznes, zwłaszcza ten międzynarodowy. Wskazano 

zatem na wybrane przykłady nieetycznych i szkodliwych dla ich środowiska 

(przyrodniczego i społecznego) działań dużych organizacji gospodarczych, 

także uważających się za służące wspólnemu dobru. Wszystkie pochodzą  

z artykułów opublikowanych w latach 2013‒2016 w polskim wydaniu między-

narodowego miesięcznika społeczno-politycznego Le Monde diplomatique. Są 

to: 

1. Wykorzystywanie pracowników przez szwedzkiego producenta mebli 

Swedwood (100% udział ma w nim Ikea, dla której Swedwood produkuje 

meble) w Danville w USA (3-letnia batalia o założenie związku zawodo-

wego) oraz w Polsce (Molęda, 2013, s. 6‒8). 

2. Sytuacja pracowników korporacji Samsung w Korei Południowej (niskie 

płace, atmosfera strachu i izolacji) (Bulard, 2013, s. 16‒20).  

3. Łamanie praw pracowniczych przez korporację Amazon w jej centrach 

logistycznych w Niemczech (Malet, 2013, s. 6‒9). 

4. Bardzo niskie wynagrodzenie pracowników amerykańskich sieci fast foo-

dów ‒ doprowadziło to w grudniu 2013 roku do strajku pracowników tego 

sektora w 100 amerykańskich miastach; zatrudnia on obecnie w USA 13 

mln ludzi ‒ McDonald’s, KFC, Chick-fil-A, Subway, Wendy’s, Crackel Ba-

rel, Waffle House, Biscuitville, Bojangles, Arby’s (Frank, 2014, s. 12‒14).  

5. Niszczenie środowiska naturalnego i uchylanie się przed zrekompensowa-

niem Ekwadorowi strat poczynionych przez amerykańskiego giganta naf-

towego Chevron (Ospina, 2014, s. 14‒15). 

6. Działalność koncernu indyjskiego Tata (TISCO) ‒ przyczynienie się do 

grabieży chłopom ziemi w Kalinganagarze (stan Orisa w Indiach), coraz 

więcej umów śmieciowych (Saksena, 2015, s. 26‒29). 

7. Antypracownicze praktyki japońskiego koncernu Suzuki w zakładach Ma-

ruti-Suzuki w Indiach (Desquesnes, 2015, s. 30‒31). 

8. Trudna sytuacja zagranicznych robotników budowlanych w Katarze wyko-

rzystywanych przez miejscowe i obce przedsiębiorstwa budowlane (Garcia, 

2013. s. 14‒17).  

Podsumowanie  

W artykule zestawiono zarówno przykłady inicjatyw służących dobru wspól-

nemu podjętych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak i przykłady anty-

środowiskowej (antyspołecznej) działalności różnych organizacji, które często, 

jak te pierwsze, promują przesłanie o dbałości o środowisko, w którym działają. 
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Te pozytywne i negatywne inicjatywy nie pozwalają na rozstrzygnięcie, czy 

mamy do czynienia z coraz bardziej etycznym biznesem, gdyż nawet gdyby 

można było porównać wszystkie pozytywne inicjatywy z wszystkimi negatyw-

nymi skutkami działalności gospodarczej, zwłaszcza tej międzynarodowej, to  

i tak trudno byłoby zmierzyć, choćby w ramach etyki utylitarystycznej, czy 

więcej zapewnia się dziś dobra w porównaniu ze złem niż to miało miejsce  

w przeszłości. 

Nie sposób też dociec w wielu przypadkach prawdziwych powodów po-

dejmowania przez przedsiębiorstwa inicjatyw służących społecznościom,  

w których funkcjonują. Czy rzeczywiście chodzi im przede wszystkim o dobro 

tych społeczności, czy o zapewnienie sobie korzystniejszego oddziaływania na 

interesariuszy (nie tylko przecież samych klientów) jak najmniejszym kosztem, 

zastępując tradycyjną promocję (w tym zwłaszcza niektóre rodzaje reklamy) 

prospołecznymi inicjatywami? 

Nie widać, przynajmniej w perspektywie dostępnej autorowi artykułu, aby 

można było w sposób stanowczy wykazać, że dzisiaj dzieje się w biznesie pod 

względem etycznym zdecydowanie lepiej niż jeszcze trzy, cztery dekady wcze-

śniej, Z drugiej strony nie sposób też udowodnić, że dzieje się gorzej. Rozstrzy-

gnięcie tego problemu, a tym samym intencji i skutków pewnych działań mar-

ketingowych, wciąż zdaje się być poza zasięgiem badaczy. 
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Enterprise’s Responsibility Towards Society in a Present-day  

Marketing Massage and Practice 

Keywords: corporate social responsibility, enterprise, promotion, society. 

Summary. For several decades enterprises have been making use the of concept of 

CSR in their promotional messages, even more intensively over the last years. Never-

theless one can perceive many examples of activities harmful to local societies, particu-

larly those living in poorer countries. The paper concentrates on the problem of the 

increase of the number of initiatives in promotion messages and business practices and 

on the not decreasing number of practices harmful to communities. The author has used 

as information sources articles on both CSR initiatives and examples of negative conse-

quences for local societies of the activities of certain international companies. 
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Streszczenie. Programy lojalnościowe są obecnie codziennością dla klientów na wielu 

rynkach branżowych zarówno w sferze B2C, jak i B2B. Lojalność klientów jest zaś dla 

przedsiębiorców kategorią będącą źródłem przewagi konkurencyjnej. Analiza literatury 

światowej oraz dorobku badawczego wskazuje jednak na ogromną złożoność problema-

tyki lojalności klientów i programów lojalnościowych. Celem artykułu jest identyfika-

cja możliwych trendów i zmian w zakresie rozumienia i identyfikowania programów 

lojalnościowych na rynku polskim oraz określenie ewentualnej konieczności redefinio-

wania tego konstruktu w przyszłości jako przejawu ewolucji wiedzy marketingowej.  

W ramach realizacji przyjętego celu przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz 

badania bezpośrednie o charakterze eksploracyjnym.  

Wprowadzenie 

Lojalność klientów jest w ostatnich latach jedną z najczęściej opisywanych  

i analizowanych kategorii zachowań nabywców, a programy lojalnościowe są 

uważane przez wiele firm za fundamentalne narzędzie w osiąganiu sukcesu 

rynkowego. Pojawiające się jednak w literaturze naukowej opracowania identy-

fikują problemy z funkcjonowaniem i wykorzystaniem programów lojalnościo-

wych. Należ zauważyć, że mnożą się wątpliwości teoretyków i praktyków do-

tyczące definicyjnej skuteczności funkcjonujących na rynku programów. Poja-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
mailto:anetta.pukas@ue.wroc.pl
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wiają się pytania dotyczące frustracji klientów, aspektów etycznych, także bez-

pieczeństwa, a przede wszystkim możliwości uzyskania długookresowego efek-

tu. Nie ulega wątpliwości, że w warunkach coraz silniejszej konkurencji firmy 

starają się nawiązać trwalsze relacje z nabywcami, zbudować pozytywne skoja-

rzenia ze swoją marką czy produktem, gdyż kluczowym problemem w procesie 

pozyskania klienta staje się jego długookresowe utrzymanie.  

Praktyka rynku polskiego wskazuje jednak na wiele błędów w rozumieniu 

lojalności klientów i w efektywnym biznesowo podejściu do tego problemu. 

Pojawia się więc pytanie, czy istniejąca i znana dziś kategoria lojalności wyma-

ga już redefinicji? Czy i w jakim kierunku zmienia się przyszłość programów 

lojalnościowych jako narzędzia marketingu relacji? Celem artykułu jest identy-

fikacja trendów i koniecznych zmian w zakresie rozumienia i budowania lojal-

ności klientów przy wykorzystaniu programów lojalnościowych na rynku pol-

skim. W ramach realizacji celu artykułu na początku przedstawiono przegląd 

literatury krajowej i zagranicznej, który stanowił podstawę źródłową prezento-

wanych tez. Następnie zaprezentowano pojawiające się w literaturze oraz  

w praktyce gospodarczej problemy i ograniczenia stosowania programów lojal-

nościowych. Na koniec przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań bezpo-

średnich o charakterze eksploracyjnym dotyczące identyfikacji trendów i kie-

runków rozwojowych w zakresie redefinicji programów lojalnościowych. Pod-

sumowanie artykułu zawiera wnioski dotyczące tez artykułu i wytyczne do dal-

szych badań w omawianym obszarze.  

Lojalność klientów i programy lojalnościowe ‒ znaczenie i rozumienie pojęć 

Kategoria lojalności klientów jest konstruktem immanentnie związanym z ewo-

lucją wiedzy marketingowej w zakresie marketingu relacji. Jak wskazuje anali-

za źródeł literaturowych, marketing relacji jako paradygmat rozwija się od po-

nad dwóch dekad. W okresie tym pojawiło się już wiele opracowań o charakte-

rze eksploracyjnym i eksplanacyjnym podejmujących próby syntezy dotychcza-

sowych badań w tym obszarze. Źródła podają, że obecny etap rozwoju tego 

paradygmatu można określić jako dojrzałość, co cechuje się pogłębianiem ba-

dań w odniesieniu do różnych kontekstów sektorowych (B2B, B2C), poświęca-

niem szczególnej uwagi dysfunkcjom relacji, a także dynamicznym aspektom 

relacji (Laskowska, Mitręga, 2014).  

Istniejąca w literaturze naukowej różnorodność podejść do analizy lojalno-

ści klientów powoduje stan niejednoznaczności definicyjnej oraz mnogość spo-

sobów jej pomiarów. W ujęciu koncepcyjnym podejście deterministyczne trak-

tuje lojalność jako postawę, na którą można wpłynąć, a podejście stochastyczne 

zakłada, że lojalność to zachowanie, którego przyczyny są nieznane (Jaszczew-

ska, 2014). Identyfikując definicję, należy wspomnieć, że najbardziej rozpo-

wszechniona i akceptowana jest propozycja R. Olivera z 1999 roku, która wie-
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lokrotnie modyfikowana ostatecznie określa lojalność jako „głęboką potrzebę 

ponownego zakupu lub ciągłego popierania ulubionego produktu/usługi w przy-

szłości, prowadzącą do zakupu tej samej marki, mimo wpływów sytuacyjnych  

i marketingowego działania firm konkurencyjnych, skłaniającego do zmiany 

tego zachowania” (Aksoy, 2013). Definicja ta zakłada, że klienta lojalnego cha-

rakteryzują zarówno afektywne (emocjonalne), jak i behawioralne działania  

w stosunku do produktu. W związku z tym właściwa lojalność klientów wyma-

ga w sensie teoretycznym, aby istniał czynnik postawy i zachowania. Jest to 

zgodne z innymi definicjami, które zaproponowano w literaturze marketingo-

wej. Przykładem może być definicja Jacoby’ego i Kynera, która łączy założenia 

szkoły stochastycznej i deterministycznej: „lojalność wobec marki jest to nie-

przypadkowa i behawioralna odpowiedź decydentów wyrażona w czasie wobec 

jednej lub wielu alternatywnych produktów różnych marek, jest to efekt proce-

sów psychologicznych” (Jaszczewska, 2014). Dick i Basu rozwinęli tę koncep-

cję i zaproponowali model, który zakłada, że lojalność wobec marki to wypad-

kowa postaw i zachowań konsumentów. Tutaj postawa wobec marki jest wyra-

żeniem preferencji wobec wszystkich marek. 

Narzędziem, które pozwala na zdobycie i utrzymanie lojalności klientów, 

są programy lojalnościowe. Jako jeden z przejawów marketingu relacji w dzia-

łaniach przedsiębiorstw programy lojalnościowe na rynku B2B oraz B2C były 

przedmiotem zainteresowania naukowców od wielu lat. Pierwsze programy 

lojalnościowe są datowane na II połowę XX wieku, jednak od tamtego czasu 

przeszły długą drogę i ich założenia bardzo się zmieniły. Dla przedsiębiorców 

programy lojalnościowe stają się dziś źródłem sukcesu na rynku czy też ele-

mentem kreowanej przewagi konkurencyjnej. Analiza literatury szczególnie  

w konfrontacji z praktyką gospodarczą wskazuje na bardzo szerokie rozumienie 

i zastosowanie programów lojalnościowych. Różnorodność tę prezentuje zakres 

definicyjny istniejący w literaturze i stosowany w praktyce. Można znaleźć 

definicje czysto operacyjne, jak np. program lojalnościowy jest narzędziem 

operacyjnym opierającym się na wielokrotnym, długotrwałym, interaktywnym  

i konsekwentnym komunikowaniu się firmy z najcenniejszymi klientami, po 

definicje strategicznie rozwinięte i nawet identyfikujące zintegrowany charakter 

działań, np. program lojalnościowy to ogół zabiegów, zespół zintegrowanych 

działań kierowanych od producenta do klienta, które mają na celu budowanie 

więzi między marką a nabywcą. Charakteryzują się one kilkoma znaczącymi 

cechami, a mianowicie: wielokrotnością, długotrwałością, konsekwencją oraz 

interaktywnością w procesie działań komunikacyjnych na rynku. (Kwiatek, 

2007). W zakresie możliwych do zastosowania działań o charakterze progra-

mów istnieje również wiele klasyfikacji, z których najistotniejsze to (Kwiatek, 

2007):  
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1. Podział ze względu na grupę docelową (programy lojalnościowe w B2C kon-

sumenckie, programy lojalnościowe w B2B biznesowe, programy lojalnościowe 

B2B2C łączone). 

2. Podział ze względu na organizatora (programy monosponsorskie, programy 

multipartnerskie, programy koalicyjne). 

3. Podział ze względu na formę organizacyjną przedsięwzięcia (karty stałego 

klienta, kluby klienta/doradcze, eventy, nagrody, newslettery i inne). 

4. Podział ze względu na narzędzia, jakie wykorzystuje się przy zdobyciu oraz 

utrzymaniu lojalnych klientów (POLP ‒ Price-Oriented Loyalty Programs, 

PRMLY ‒ Person Relationship Maintenance Loyalty Programs ‒ oparty na na-

rzędziach i technikach public relations, PAPR  ‒ Price And Person Relations-

hip). 

Program  lojalnościowy to pewien schemat działań podejmowanych przez 

firmy i instytucje, których głównym celem jest przywiązanie konsumentów do 

danej marki i wytworzenie silnej emocjonalnej więzi (Kwiatek, 2007). Źródła 

literaturowe wskazują zatem, że celem programów lojalnościowych nie powin-

na być jedynie sprzedaż usług czy dóbr, ale przywiązanie klienta do marki, któ-

rego efektem jest właśnie ta sprzedaż. Stąd też program nie może polegać tylko 

na mechanicznym nagradzaniu uczestników za zakupy lub sprzedaż. Powinien 

on być przede wszystkim platformą komunikacji z klientami i partnerami na 

różnych szczeblach dystrybucji. Jedynie tak pojęty program lojalnościowy  

może przełożyć się na wartościowe relacje i odnieść sukces (Hurka, Wojcie-

chowski, 2015).  

Podsumowując rozważania teoretyczne  należy stwierdzić, że zarysowuje 

się pewien nowy konstrukt w rozumieniu i podejściu do programów lojalno-

ściowych – dwustronna komunikacja. Badania wykazują, że lojalności nie bu-

duje sam program, ale każda styczność konsumenta z marką, dlatego na lojal-

nego konsumenta trzeba pracować długo i systematycznie. Pojawia się zatem 

pierwsza teza niniejszego ‒ T1 ‒ Podstawą działań prolojalnościowych powinna 

być obecnie dwustronna komunikacja między marką/firmą/instytucją a klien-

tem, która pozwala wzmacniać i rozwijać podstawową relację oraz przynosi 

obustronne korzyści. Wynika stąd również druga teza T2 ‒ Narzędzia komuni-

kacji powinny umożliwiać interakcję ze strony beneficjentów programu. 

Wykorzystanie programów lojalnościowych – problemy i ograniczenia na 

rynku polskim 

Praktyka współczesnych działań gospodarczych wskazuje, że w warunkach 

coraz silniejszej konkurencji firmy starają się nawiązać trwalsze relacje z na-

bywcami, a kluczowym problemem staje się długookresowe utrzymanie klienta. 

Jednocześnie badania światowe wskazują na problemy z efektywnością pro-

gramów lojalnościowych, co spowodowane jest traktowaniem tej formy przez 
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przedsiębiorców jako krótkookresowego narzędzia promocyjnego głównie  

o charakterze operacyjnym. Teoretycy i praktycy mają dużo wątpliwości odno-

szących się do definicyjnej skuteczności funkcjonujących obecnie programów. 

Pojawiają się też pytania dotyczące frustracji klientów, etyki programów lojal-

nościowych, bezpieczeństwa danych, a głównie możliwości uzyskania długoo-

kresowego efektu (Stauss, Schmidt, Schoeler, 2005; Lacey, Sneath, 2006; Mi-

tręga, 2015). 

Przykład polskiego rynku wskazuje również na wiele błędów w rozumie-

niu lojalności klientów i w efektywnym wykorzystaniu programów lojalno-

ściowych. Ograniczenia wynikają także z barier wdrożenia marketingu relacji, 

na które wskazuje chociażby M. Mitrega. Autor ten wskazuje na czynniki, które 

utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają wdrażanie marketingu relacji w polskich 

przedsiębiorstwach, a są to m.in.: orientacja organizacji na osiąganie wysokiej 

rentowności w krótkim czasie, traktowanie kwestii lojalności klienta jako jednej 

z kampanii o charakterze reklamowym czy też obszaru public relations, trakto-

wanie budowania relacji z klientami jako funkcjonalnej strategii sprzedaży,  

a nie jako strategii całego przedsiębiorstwa (Mitręga, 2015).  

Światowe doświadczenia w zakresie budowania relacji z klientami przy 

wykorzystaniu programów lojalnościowych są oczywiście o wiele dłuższe  

i bogatsze niż na rynku polskim. Jednak prowadzone w Polsce badania komer-

cyjne w tym zakresie wskazują również na wiele dysfunkcji i problemów. Mi-

mo że grono osób korzystających podczas zakupów z kart programów lojalno-

ściowych pozornie nie zmniejsza się, to według badań ARC Rynek i Opinia 

tylko około 38% uczestników takich programów regularnie sprawdza liczbę 

punktów i próbuje zdobywać kolejne (Lubczański, 2016). Inne problemy to 

chociażby fakt, że punktowe programy lojalnościowe stanowią w praktyce pol-

skiego biznesowej (zwłaszcza w odniesieniu do rynku B2C) najczęściej spoty-

kany wyraz dążności przedsiębiorstw do zacieśniania relacji ze swoimi klienta-

mi (Laskowska, Mitręga, 2014). Od dawna jednak konsumenci narzekają, że 

przeliczniki punktów w katalogach nagród uznawane są za niekorzystne. Poza 

tym klienci odsuwają się od programów lojalnościowych, które wymagają reje-

stracji w internecie. Unikają podawania danych kontaktowych czy adresu  

e-mail, na który miałyby być wysyłane oferty promocyjne. Istotne jest, że pro-

gramy lojalnościowe coraz częściej wykorzystują smartfony ‒ na rynku aplika-

cji pojawia się wiele programów pozwalających na podpięcie plastikowych kart 

z portfela do specjalnego programu. Jednocześnie w badaniu Digital Consumer 

Survey firmy Accenture aż jedna trzecia ankietowanych w Polsce wyraziła 

obawę o prywatność i bezpieczeństwo w związku z użytkowaniem urządzeń 

mobilnych. Prawie dwie trzecie ma zaś wątpliwości, czy transakcje zawierane 

za pośrednictwem urządzeń mobilnych są bezpieczne (Lubczański, 2016).  
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Warto zatem zastanowić się, jaka będzie przyszłość programów lojalno-

ściowych oraz jakie są przewidywania w zakresie trendów i koniecznych do 

wprowadzenia zamian w podejściu do programów lojalnościowych jako narzę-

dzia marketingu relacji. Podsumowując dotychczasowe rozważania, można 

postawić następne tezy, których weryfikacja umożliwi odpowiedź na te pytania. 

Istotnym problemem jest forma programów lojalnościowych, stąd postawiono 

tezę trzecią T3 – programy punktowe przestają być atrakcyjne dla klienta. 

Klienci oczekują znaczącej i stosunkowo szybkiej korzyści. Stąd teza czwarta 

T4 – dzięki technologii informacyjnych programy lojalnościowe przenoszą się 

do internetu oraz T5 ‒ klient ma wiele obiekcji przed zostawianiem informacji  

o sobie w internecie, martwi go bezpieczeństwo danych. Konieczne jest zatem 

zminimalizowanie informacji pobieranych od klientów. Postawiono jeszcze 

dwie dodatkowe tezy: T6 ‒ interakcja i udział klienta stanie się niezbędny, by 

maksymalnie personalizować zasady programu lojalnościowego oraz T7 ‒ mak-

symalizowanie efektywności programów lojalnościowych wymagać będzie nie 

operacyjnej ‒ krótkookresowej, ale strategicznej – długookresowej perspektywy 

w zakresie planowania i zarządzania programem lojalnościowym. 

Perspektywy dla programów lojalnościowych – czy konieczna redefinicja 

W ramach realizacji celu artykułu i weryfikacji postawionych tez zrealizowano 

eksploracyjne badania bezpośrednie, wykorzystując technikę wywiadu bezpo-

średniego z ekspertami (IDI). Badanie zostało przeprowadzone w styczniu  

i w lutym 2017 roku i obejmowało grupę 5 ekspertów z branży związanej  

z kreacją i badaniem działalności marketingowej przedsiębiorstw1. Wywiad 

miał charakter pogłębiony, a zadawane pytania dotyczyły 7 grup problemo-

wych, w zakresie których sformułowane zostały wcześniej tezy. Najważniejsze 

wyniki i wnioski z badań zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1  

Podsumowanie wyników wywiadów pogłębionych 

Problem/badana teza Główne wyniki badań/wypowiedzi 

T1 ‒ Podstawą działań 

prolojalnościowych 

powinna być w przy-

szłości dwustronna 

komunikacja między 

marką/firmą/instytucją 

a klientem, która 

Duże znane marki zaczynają wprowadzać własne programy lojalno-

ściowe, wycofując się z programów koalicyjnych. 

Coraz większego znaczenia nabiera konieczność pełnej kontroli nad 

budowaniem własnego wizerunku, a także kontroli nad procesem  

i personelem sprzedażowym,  który rozwija program (np. w zakresie 

dystrybucji kart). 

Są różni klienci. Jedni chcą mieć szansą się wypowiedzieć, inni nie – 

                                                 
1 W badaniach bezpośrednich IDI wzięli udział eksperci z następujących firm: VSC – kon-

strukcja i monitorowanie programów lojalnościowych dla klientów na rynku B2B i B2C; IMAS 

International ‒ część międzynarodowej sieci instytutów badania rynku i opinii społecznej; IPS – 

Instytut Badawczy ‒ firma badawczo-konsultingowa, MOOQ Marketing & Business Deve-

lopment – agencja strategiczno-kreatywna. 
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pozwala wzmacniać  

i rozwijać podstawo-

wą relację oraz przy-

nosi obustronne ko-

rzyści 

są z natury pasywni. Pytanie klientów i  kontakt z nimi może ich mę-

czyć, czyli nie może być to proces ciągły. Należy jednak pamiętać, że 

jeżeli zapytany klient odpowiedział to powinno się to zrealizować. 

Pytania i odpowiedzi rodzą bowiem oczekiwania 

T2 ‒ Narzędzia ko-

munikacji dzięki 

technologii będą 

umożliwiać interakcję 

ze strony beneficjen-

tów programu lojalno-

ściowego 

Internet rzeczy (Internet of Things) da wiele możliwości odpowiedzi 

na potrzeby klienta, np. sprzęt AGD. 

Technologia podpowiada klientowi, co może otrzymać od jakiego 

przedsiębiorstwa. Dla młodszego pokolenia ten kierunek szybkich 

rabatów, których klient nawet się nie spodziewa, ale z natychmiasto-

wym efektem, jest jak najbardziej zachęcający. Konieczne wydaje się 

więc połączenie miejsca – czasu i akcji. 

Przyszłość pokaże pewnie coraz większą akceptację klientów w zakre-

sie wielu różnych form kontaktu. 

Programy lojalnościowe nie muszą nazywać się programem – może to 

być zespół wielu różnych działań. 

Im prościej tym lepiej ‒ połączenie lojalności z telefonem i kartą płat-

niczą. Informacja wysłana w czasie bieżącym. Książeczki i karty od-

chodzą w przeszłość 

T3 – Programy punk-

towe, rabatowe  prze-

stają być atrakcyjne 

dla klienta. Klienci 

oczekują znaczącej  

i stosunkowo szybkiej 

korzyści 

Klient jest dziś wyedukowany i przyzwyczajony do pojawiania się  

rabatów. Klientowi przypomina się o cykliczności np. przez newslette-

ry. Jeżeli klient widzi takie powtarzające się działanie, to wróci i jest 

efekt długookresowy. 

Wyczerpuje się formuła zbierania punktów w takim długookresowym 

czasie i  w formule multikarty 

T4 – Dzięki technolo-

gii informacyjnych 

programy lojalno-

ściowe przeniosą się 

do internetu 

Bardzo znamienne jest, że firmy bardzo szybko kopiują i treści i formy 

kontaktu z klientem. Jest to czasem nawet kwestia z dnia na dzień. Aby 

było możliwe, to konieczne są szybkie kanały komunikacji. 

Przyszłość będzie należała do koordynacji technologii IT, baz danych. 

Wystarczy zmiana jeszcze jednego pokolenia, a programy  będą wirtu-

alne i przeniosą się do internetu 

T5 ‒ Klient ma wiele 

obiekcji przed zosta-

wianiem informacji  

o sobie w internecie, 

martwi go bezpie-

czeństwo danych. 

Konieczne jest więc 

zminimalizowanie 

informacji pobiera-

nych od klientów 

Na rynku B2B klienci są bardzo już przyzwyczajeni do wszelkich 

programów i nie boją się  zostawiać swoich danych. Wszelkie więc 

formy kontaktu online są tu wykorzystywane. Kontakt sms-owy czy  

e-mailowy jest już standardem. Natomiast na rynku B2C konsumenci 

nie są gratyfikowani dodatkowo za zostawianie swoich danych (tak jak 

w B2B). Dzięki technologii pojawia sią coraz więcej narzędzi ułatwia-

jących klientowi zostawianie swoich danych – bez większego wysiłku i 

nakładu czasowego (kliknij link, odpowiedz tak na sms-a, zgódź się na 

rejestrację przez Facebooka – co daje możliwość skorzystania też z 

innych informacji zawartych na profilu). 

Jednocześnie klienci mają o wiele dalej przesunięte granice dotyczące 

prywatności, co spowoduje, że z czasem te obawy dotycząc obecności 

klientów w internecie będą maleć 

T6 ‒ Interakcja  

i udział klienta staną 

się niezbędne, by 

maksymalnie persona-

lizować zasady pro-

gramu lojalnościowe-

go 

Są oczywiście tendencje do działań spersonalizowanych, im bardziej to 

zostanie uszczegółowione tym da to większe zyski firmie. Jeśli mowa 

o przyszłości to właściwie w tym kierunku powinny zmierzać działania 

doskonalące programy lojalnościowe. 

Jeżeli firmy odkryją sposób skutecznej personalizacji, mogą zapropo-

nować klientowi maksymalnie spersonalizowaną ofertę, która wyjdzie 

naprzeciw specyficznym jego oczekiwaniom. Konieczna jest big data. 
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Personalizacja ofertowa może być sposobem na wyróżnienie wśród 

innych programów lojalnościowych. Konieczna jest więc analityka – 

jako trend w przyszłości 

T7 ‒ Maksymalizo-

wanie efektywności 

programów lojalno-

ściowych wymagać 

będzie nie operacyjnej 

krótkookresowej, ale 

strategicznej – długo-

okresowej perspekty-

wy w zakresie plano-

wania i zarządzania 

programem lojalno-

ściowym 

Przyrastająca ciągle liczba danych jest problemem wielu firm w skali 

świata. Dane i informacje wydają się wciąż niewykorzystanym poten-

cjałem, podobnie jak przepływ danych i synchronizacja baz pochodzą-

cych z różnych źródeł, by tworzyć z nich wiedzę. 

Programy lojalnościowe trzeba będzie ciągle zmieniać. Oczywiście ich 

długookresowość polega na tym, że powinny istnieć, bo firma przy-

zwyczaiła  do nich swoich klientów, jednak te programy muszą żyć. 

Programy muszą być dynamiczne, muszą się rozwijać, a ich dynamika 

będzie atutem w przyszłości 

Źródło: badania własne. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na wyciągnięcie kilku istot-

nych wniosków w zakresie postawionych tez oraz kierunków dalszych badań. 

Podstawowa konstatacja dotycząca przyszłości programów lojalnościowych 

pokazuje, że aby realizować paradygmat marketingu relacji, przedsiębiorstwa 

powinny traktować program lojalnościowy jako jedno z narzędzi realizowania 

długofalowej strategii marketingowej. Przedsiębiorstwa w Polsce jeszcze muszą 

się tego uczyć i zmienić swoje podejście do programu lojalnościowego, redefi-

niując jego dotychczasowe operacyjne  rozumienie. Przyszłość będzie należeć 

do wspólnej, dwustronnej komunikacji z klientem. Interaktywność kontaktów  

z klientem będzie niezbędna, aby przypominać mu o programie, ale jednocze-

śnie personalizować ofertę. Służyć temu będzie na pewno nowoczesna techno-

logia, która już w niedługim czasie będzie dominować.  

Istotne jest również, że badani eksperci podkreślili ogromny związek 

klientów na rynku polskim z programami o charakterze rabatowym. Określili, 

że zmiana w przyszłości przyzwyczajeń klientów będzie trudna, co oznacza, iż 

tylko jedna ‒ teza 3 ‒ nie została potwierdzona. Ostatecznie potwierdzono po-

zostałe tezy, czyli  w zakresie rozumienia i wykorzystania programów lojalno-

ściowych na rynku polskim wydaje się konieczna redefinicja tej kategorii i trak-

towanie jej w przyszłości przez menedżerów jako dynamicznego zestawu ko-

munikatów i działań opartych na wielorakich motywacjach odbiorców oraz 

uwzględniających aktywny, realny w czasie i bezpieczny udział klienta przy 

maksymalnym wykorzystaniu technologii informacyjnej ułatwiającej oraz 

upraszczającej wysiłek nabywców, a jednocześnie realizującej długookresowe 

cele firmy.  

 

 



Budowanie lojalności polskich konsumentów – czy potrzebna jest redefinicja?  241 

Podsumowanie 

Należy stwierdzić, że istniejąca w literaturze naukowej różnorodność podejść 

do analizy lojalności klientów powoduje stan niejednoznaczności definicyjnej 

będącej źródłem wielu problemów dla naukowców i praktyków. W związku  

z tym właściwa lojalność klientów wymaga w sensie teoretycznym, aby istniał 

u klienta zarówno czynnik postawy, jak i zachowania. Narzędziem, które po-

zwala na zdobycie i utrzymanie lojalności klientów są programy lojalnościowe 

jako jeden z przejawów marketingu relacji w działaniach przedsiębiorstw.  

Nowoczesny program lojalnościowy nie polega jednak na zbieraniu punktów 

w celu wymiany ich na nagrody. Polega na umiejętnie dopracowanej, odpowiednio 

intensywnej komunikacji, w wyniku której uczestnicy są poddawani perswazji –  

w efekcie realizują założone cele. W warunkach silnej konkurencji i obecności 

wielu programów – uczestnika trzeba regularnie do udziału zachęcać i systema-

tycznie się z nim komunikować oraz dać mu możliwość odpowiedzi, czyli kreować 

komunikację dwustronną. Konieczna staje się więc pewna redefinicja programów 

lojalnościowych, które jak wskazały badania bezpośrednie powinny być w przy-

szłości traktowane przez menedżerów jako dynamiczny zestaw komunikatów  

i działań opartych na wielorakich motywacjach odbiorców i uwzględniających 

aktywny i realny w czasie oraz bezpieczny udział klienta przy maksymalnym wy-

korzystaniu technologii informacyjnej ułatwiającej i upraszczającej wysiłek nabyw-

ców, a jednocześnie realizujący długookresowe cele firmy.   
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Building the Loyalty of Polish Consumers ‒ Is There a Redefinition Needed? 
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Summary. The loyalty programs are already today commonplace for customers in 

many markets in both the B2C and B2B. Customer loyalty is a category of competitive 

advantage for entrepreneurs. The analysis of the world scientific literature and the re-

search achievements indicates the enormous complexity of the customer loyalty and 

loyalty programs as a category. The aim of the paper is to identify the possible trends 

and changes in understanding and identifying loyalty programs on the Polish market. 

The aim is also to determine the possible need to redefine this construct in the future as 

an expression of the evolution of marketing knowledge. As part of the aim of this paper, 

an analysis of the scientific literature of the subject and direct exploratory research was 

conducted. 

Translated by Anetta Pukas 

Cytowanie 

Pukas, A. (2017). Budowanie lojalności polskich konsumentów – czy potrzebna jest redefinicja? 

Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 233–242. DOI: 10.18276/miz.2017.48-22. 



Marketing i Zarządzanie 

nr 2 (48) 2017, s. 243–253 

DOI: 10.18276/miz.2017.48-23 

ISSN: 1509-0507 | http://wnus.edu.pl/pl/miz/ 

Monika Sak-Skowron1, Łukasz Skowron2 

1 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 

e-mail: monika_sak@poczta.onet.pl 

2 Politechnika Lubelska 
Wydział Zarządzania 

e-mail: lukasz.m.skowron@gmail.com  

Determinanty satysfakcji z pracy  
– studium teoretyczne  

Kody JEL: M12, M50 

Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, determinanty, pracownik 

Streszczenie. Artykuł ma charakter teoretyczny. Skoncentrowano się w nim na analizie 

czynników wpływających na odczuwany przez pracowników poziom satysfakcji z pra-

cy. Zaprezentowano zarówno występujące w literaturze podziały czynników, jak rów-

nież ich charakterystykę z podziałem na trzy grupy: czynniki zawodowe, pozazawodo-

we i indywidualne. 

Wprowadzenie 

Praca jest nieodłączną częścią życia człowieka i często determinuje jego za-

chowania oraz styl życia. Zarówno osobowość człowieka, jak też rodzaj i wa-

runki wykonywanej pracy tworzą wzajemne korelacje, które wpływają na po-

ziom odczuwanego przez pracownika zadowolenia. W literaturze poświęconej 

aspektom zarządzania zasobami ludzkimi można spotkać wiele prób usystema-

tyzowania oraz pogrupowania definicji satysfakcji z pracy wraz z analizą czyn-

ników ją kształtujących. Ponadto należy pamiętać, że pracownicy stanowią 

kluczowy zasób każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa, a poziom ich satys-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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fakcji i motywacji często odgrywa decydującą rolę w procesie kształtowania 

łańcucha wartości oferowanej przez przedsiębiorstwo na rynku.  

W związku z tym można obecnie wśród praktyków biznesowych zaobser-

wować narastające zainteresowanie czynnikami warunkującymi rozwój firmy 

(wzrost jej konkurencyjności na rynku oraz lepsze wyniki finansowe) bezpo-

średnio związanymi z aspektem pracowniczym. Autorzy zatem uznali, że istot-

ne wydaje się przedstawienie czynników wpływających na satysfakcję z pracy 

wraz ich wartościowaniem i charakterystyką. W artykule zaprezentowano róż-

norodne sposoby definiowania satysfakcji oraz przedstawiono odmienne podej-

ścia do oceny wpływu poszczególnych czynników ją kształtujących. Głównym 

celem artykułu jest zatem usystematyzowanie wiedzy teoretycznej z zakresu 

zagadnienia satysfakcji pracownika. 

Satysfakcja z pracy 

Satysfakcja na ogół utożsamiana jest z poczuciem szczęścia, przyjemności lub 

zadowolenia z czegoś. Ma ona w głównej mierze charakter subiektywny, zależ-

ny od indywidualnych oczekiwań i systemu wartości jednostki.  

W literaturze występują różne teorie dotyczące wyznaczania kryteriów po-

ziomu szczęścia. Podstawą rozważań są dwa ogólne podejścia. Pierwsze z nich 

zakłada, że należy przyjąć jakąś wyznaczoną, zewnętrzną bezwzględną wartość, 

niezwiązaną z subiektywnym odczuciem jednostki i porównać do niej życie 

danego człowieka (przyjmuje się, że im jest ono bliższe określonej wartości, 

tym bardziej uważa się je za szczęśliwe). W drugim ujęciu pojęcie szczęścia jest 

utożsamiane z subiektywnym poczuciem zadowolenia i podmiotową opinią 

jednostki. W tym miejscu należy podkreślić, że większość badań dotyczących 

jakości życia koncentruje się na subiektywnych ocenach poziomu satysfakcji,  

w tym także te dotyczące satysfakcji z pracy.  

Zarówno w literaturze naukowej, jak i branżowej, polskiej i zagranicznej 

funkcjonuje wiele definicji satysfakcji z pracy. Można określić tak odczucia 

odnoszące się do realizowanych przez pracownika obowiązków zawodowych 

(Schulz, Schulz, 2002, s. 296), jego stan emocjonalny będący rezultatem oceny 

swojej pracy albo doświadczeń z nią związanych (Locke, 1976), a także stopień, 

w jakim pracownik lubi swoją pracę i jej różne aspekty. Przy czym według 

Spectora, satysfakcja z pracy może być traktowana jako jedno ogólne odczucie 

bądź jako zbiór postaw dotyczących różnych aspektów tej pracy (Spector, 

1997). Postrzeganie satysfakcji z pracy z perspektywy postawy wobec tej pracy 

(a nie odczucia) zaproponował m.in. V.H. Vroom; przy czym zakłada się, że 

postawa ta jest wynikiem wielu postaw cząstkowych względem zawodu, 

współpracowników czy organizacji (Springer, 2011, s. 163‒164). Jak zauważa 

Ł. Skowron i M. Gąsior (2017, s. 31), podejście do zadowolenia pracownika 

jako do postawy bądź też zbioru postaw wydaje się być bardziej uzasadnione,  
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z racji bardziej kompleksowego ujęcia rozważanego zjawiska. Autorzy przyta-

czając prace M.J. Rosenberga i C.I. Hovlanda, zwracają uwagę, że postawa 

sama w sobie jest formą i wyrazem stosunku jednostki do przedmiotu postawy 

oraz posiada wewnętrzną strukturę bazującą na trzech komponentach: poznaw-

czym (myśli, przekonania i cechy przypisane przez jednostkę obiektowi posta-

wy), afektywnym (uczucia, emocje związane z obiektem postawy) i behawio-

ralnym (przeszłe zachowania i doświadczenia oraz preferowane formy reago-

wania i zachowywania się wobec obiektu postawy), które znajdują swoje od-

zwierciedlenie w czynnikach związanych z pracą. 

Czynniki determinujące satysfakcję z pracy ‒ klasyfikacja  

Na poziom satysfakcji z pracy wpływa wiele czynników. W polskiej literaturze 

przedmiotu można wskazać różne podejścia w grupowaniu i definiowaniu de-

terminantów satysfakcji z pracy. Według U. Gros (2003) na satysfakcję w pracy 

mają wpływ: 

a) czynniki organizacyjne – bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, 

czyli rodzaj wykonywanych zadań, płaca (jej adekwatność do obowiąz-

ków i zaangażowania pracownika), perspektywy awansu, bezpieczeń-

stwo pracy, polityka funkcjonowania organizacji (poziom dbałości  

o pracowników i ich potrzeby) i polityka rozwoju firmy;  

b) czynniki społeczne, do których zalicza się: klimat organizacyjny, sza-

cunek w pracy, układy z przełożonymi i współpracownikami, relacje  

z klientami; 

c) czynniki osobiste dotyczą indywidualnych cech pracowników, tj. wiek, 

płeć, rasa, zdolności poznawcze, doświadczenie zawodowe, cechy oso-

bowości, status pracy (Gros, 2003); D. Schultz i S.E. Schultz (2002)  

w grupie tej umieszczają również inteligencję oraz sprawność wykorzy-

stywania w pracy umiejętności i doświadczenia zawodowego. 

Natomiast stosownie do podziału zaproponowanego przez G. Bartkowiak 

(2009) czynniki budowania satysfakcji z pracy należy podzielić na bezpośrednie 

i pośrednie oraz pracownicze i organizacyjne, przy czym do czynników: 

– bezpośrednio kształtujących satysfakcję zalicza się: na poziomie pra-

cowniczym ‒ potrzeby pracowników i ich indywidualne cechy; na po-

ziomie organizacyjnym ‒ cechy organizacji, tj. misja, cele, strategia 

rozwoju, zasoby organizacji, wielkość organizacji; 

– pośrednio kształtujących satysfakcję zalicza się: na poziomie pracowni-

czym ‒ zdobyte przez pracownika kwalifikacje, zdolności, kompeten-

cje; na poziomie organizacyjnym ‒ cechy organizacji, tj. wymagania 

organizacji, relacje z klientami, otoczeniem, opinią publiczną itp. 

Z kolei D. Lewicka (2010, s. 65) proponuje podział czynników budowania 

satysfakcji z pracy na trzy grupy: 
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a) grupa I ujmuje procedury motywowania, relacje przełożony‒podwładny 

oraz dzielenie się wiedzą w organizacji; 

b) grupa II dotyczy polityki szkolenia i rozwoju, oceny pracowników, po-

czucia podmiotowości i jakości komunikowania się w organizacji; 

c) grupa III obejmuje czynniki związane z efektywnością procedur rekru-

tacji i selekcji, czytelnością zakresu obowiązków, zarządzaniem różno-

rodnością i przeciwdziałaniem dyskryminacji, a także rozwiązywaniem 

konfliktów. 

Interesujące zestawienia czynników prezentują także zagraniczni badacze 

zjawiska satysfakcji pracownika. P.E. Spector (1997) proponuje zbiór 14 za-

gadnień koncentrujących się wyłącznie wokół ogólnych aspektów pracy.  

W proponowanym zestawieniu autor nie uwzględnia czynników środowisko-

wych oraz cech indywidualnych jednostki. Wskazane przez niego czynniki 

obejmują: bycie docenianym, komunikację, współpracowników, dodatkowe 

nagrody, warunki wykonywania pracy, naturę samej pracy, firmę, politykę  

i procedury panujące w firmie, płacę, możliwości rozwoju zawodowego, moż-

liwości awansu, uznanie, bezpieczeństwo, przełożonych i nadzór z ich strony. 

Jednocześnie Spector jest zdania, że niezależnie od ujęcia czynniki zadowolenia 

można zaliczyć do czterech ogólnych, zbiorczych kategorii, takich jak: płace  

i nagrody, kontekst organizacyjny, natura i istota pracy oraz relacje społeczne.  

Z kolei A. Springer (2011) zestawia 16 czynników potencjalnie kształtują-

cych zadowolenie pracownika, pogrupowanych w cztery kategorie, odpowiada-

jące czterem kategoriom potrzeb ‒ bezpieczeństwa, afiliacji, władzy i uznania 

oraz rozwoju (tab. 1).  

Tabela 1 

Kategorie czynników kształtujących satysfakcję pracownika 

Kategoria potrzeb Czynniki 

Bezpieczeństwo 

Przestrzeganie przepisów BHP 

Jasność uzyskiwanych informacji 

Stabilność zatrudnienia 

Wysokość wynagrodzenia 

Afiliacja 

Kontakty ze współpracownikami 

Relacje z przełożonymi 

Wyrozumiałość pracodawcy 

Sprawiedliwość przełożonego 

Władza i uznanie 

Dostępność informacji 

Możliwość awansu 

Wyposażenie stanowiska pracy 

Sposób wynagrodzenia 

Rozwój 

Możliwość rozwoju 

Rodzaj wykonywanych zadań 

Samodzielność działania 

Elastyczność czasu pracy 

Źródło: Springer, 2011, s. 162‒180. 
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W swoich rozważaniach autorka prezentuje ogólną hierarchię oraz dowo-

dzi, że hierarchia ta pozostaje w silnej zależności od charakteru wykonywanej 

pracy i cech osobowościowych pracownika. 

Czynniki kształtujące satysfakcję pracownika ‒ charakterystyka 

Poniżej szerzej przedstawiono wybrane czynniki wpływające na satysfakcję z 

pracy, dzieląc je na trzy grupy, tj. czynniki zawodowe, pozazawodowe oraz 

indywidualne związane z pracownikiem.  

Grupę czynników zawodowych zdefiniowano na podstawie dwóch narzę-

dzi do pomiaru satysfakcji pracownika z pracy, tj. Kwestionariusza Opisu Pracy 

(JDI) oraz Minesockiego Kwestionariusza Satysfakcji (MSQ) (Schulz, Schulz 

2002). Spośród czynników zawodowych mających wpływ na poziom zadowo-

lenia z pracy można wymienić:  

1. Wynagrodzenie – jego kluczową rolę w budowaniu satysfakcji z pracy dla 

najliczniejszej grupy pracowników z różnych kultur potwierdził w swoich 

badaniach P. Warr (2008). Z kolei D. Card z zespołem (2012) wykazali, że 

otrzymywanie przez pracowników wynagrodzenia poniżej mediany obniża 

ich poziom zadowolenia, ale otrzymywanie zarobków powyżej mediany nie 

ma na nie wpływu. Co więcej  po osiągnięciu pewnego poziomu wynagro-

dzenia pracownik nie odczuwa z tego tytułu zadowolenia, czyli pracodawca 

jest zmuszony do poszukiwania innych motywatorów. 

2. Możliwości rozwoju zawodowego (awansu) ‒ subiektywna ocena możliwo-

ści awansu w firmie jest bardzo istota w ocenie satysfakcji. Jeśli pracownik 

zauważa brak możliwości związanych z rozwojem i przyszłym awansem 

jest bardziej niezadowolony z warunków pracy. Z kolei wraz z zajmowa-

niem przez niego wyższego stanowiska w hierarchii organizacyjnej rośnie 

jego zadowolenie z pracy, co na ogół wynika z faktu, że osoby zajmujące 

wyższe stanowiska mają dostęp do większej liczby motywatorów, większej 

autonomii i odpowiedzialności, a stawiane im zadania są trudniejsze (Rob-

bins, 2003, s. 71). 

3. Możliwości rozwoju osobistego ‒ wyzwania, jakie stawia przed pracowni-

kami organizacja to najważniejszy czynnik wpływający na satysfakcję  

z pracy. przy czym można przypuszczać, że osoby podejmujące nową pracę 

już na wstępnym etapie uzyskują pewien poziom zadowolenia (z samego 

faktu jej zdobycia). Z upływem czasu, jeśli pracownik nie rozwija się, może 

odczuwać stagnację i mniejsze zadowolenie z pracy. Brak zmiany może też 

spowodować wzrost zniechęcenia i bierność pracownika. Czynnik ten jest 

na ogół związany z wiekiem i stażem pracy. 

4. Osiągnięcia ‒ część pracowników odczuwa wysoką potrzebę osiągnięcia 

sukcesu. Jeśli pracodawca nie stworzy odpowiednich warunków pracy 
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umożliwiających realizację tej potrzeby, może zmniejszyć poziom zadowo-

lenia z pracy u swojego podwładnego;. 

5. Uznanie – pracownicy oczekują w swoim życiu zawodowym uznania i sza-

cunku. Brak od przełożonych informacji zwrotnej w formie pochwały bądź 

też gratyfikacji finansowej zwiększa niezadowolenie wśród pracowników. 

6. Niezależność ‒ nie bez znaczenia na satysfakcję z pracy ma poziom auto-

nomii, jaką posiada pracownik przy wykonywaniu poszczególnych zadań 

(Kałużny 1996, s. 69). Istnieje bowiem pozytywna zależność między auto-

nomią a poziomem satysfakcji zawodowej, jednak wpływ tej wolności na 

poszczególne domeny pracy (płaca, awans itp.) jest zróżnicowany. Przy 

czym warto zauważyć, że samodzielna realizacja zadań jest istotna dla osób 

z wysoką potrzebą osiągnięć. Takie osoby lubią same decydować o swoich 

działaniach i często podejmować ryzykowne decyzje mogące zapewnić 

sukces organizacji. Jeśli ich działania będą w pewnym stopniu blokowane, 

spowoduje to u nich wzrost frustracji.  

7. Nadzór (tzw. poziom kontroli w trakcie realizacji zadań oraz poziom auto-

nomii) – oczekiwany przez pracowników poziom kontroli zależy od wielu 

zmiennych (m.in. osobowości pracownika, jego doświadczenia); część pra-

cowników potrzebuje większej kontroli w trakcie realizacji zadań, inni zaś 

większej autonomii. Niedostosowanie rodzaju kontroli do danego pracow-

nika może wywołać u niego frustrację i przekładać się na zmniejszoną sa-

tysfakcję z pracy. 

8. Natura pracy ‒ tzw. warunki pracy odnoszące się zarówno do wyposażenia 

stanowiska pracy, czasu pracy, jak również dodatków, takich jak: opieka 

zdrowotna, miejsce do parkowania, służbowy samochód, różnego rodzaju 

spotkania integracyjne, jak również dobre oświetlenie w miejscu pracy czy 

klimatyzacja. Część pracodawców nie zwraca uwagi na te czynniki, które są 

jednak ważne i wpływają na poziom satysfakcji (Skowron, Gąsior, 2017,  

s. 343). 

9. Właściwości współpracowników (tzw. charakter więzi z innymi ludźmi, 

poziom rywalizacji i/lub postaw prospołecznych) ‒ na siłę i charakter roz-

wijających się między pracownikami więzi wpływ ma kultura organizacyj-

na. Promowana postawa prospołeczna i współpraca między pracownikami 

może w niektórych przypadkach zwiększyć zadowolenie z pracy, natomiast 

w innych generować uczucie zniechęcenia  i niezadowolenia – dotyczy to  

w szczególności osób zdeterminowanych i nastawionych na sukces. 

10. Stres – w głównej mierze dotyczący pełnionej w organizacji roli bądź kon-

fliktu ról; istotnie wpływa na satysfakcję z pracy i ewentualną gotowość do 

zmiany miejsca pracy. Na poziom zadowolenia z pracy wpływa jednak nie 

tylko stres w miejscu pracy, ale również ten związany z życiem prywatnym. 
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Wśród czynników pozazawodowych, które mogą wpływać na zadowolenie 

z pracy, znajduje się zarówno ogólna satysfakcja z życia (zwana jakością życia), 

jak również zestaw czynników ją generujących, takich jak: rodzina, stan zdro-

wia, bogactwo, miejsce zamieszkania, wsparcie społeczne (Satyanarayana, Na-

render, 2008, s. 53). A. Polańska (1999, s. 42) zwraca szczególną uwagę na 

czynnik rodziny, przypuszczając, że istnieje pozytywna zależność między satys-

fakcją z pracy i satysfakcją z życia rodzinnego. Z kolei badania Faraghera, Cas-

sa i Coopera (2005) dowodzą występowania silnej relacji między stanem zdro-

wia a satysfakcją z pracy – przy czym na spadek zadowolenia z pracy w więk-

szym stopniu wpływ mają problemy psychiczne i psychologiczne (tj. wypalenie 

zawodowe, brak poczucia własnej wartości, depresja, niepewność) niż fizyczne 

pogorszenie stanu zdrowia. 

Jak zauważa U. Gros, oprócz czynników związanych z pracą istnieje rów-

nież wiele czynników związanych bezpośrednio z pracownikiem, które mogą 

mieć wpływ na poziom jego zadowolenia z wykonywanej pracy. Są to cechy 

osobiste ‒ indywidualne, które nie ulegają zmianie pod wpływem działań orga-

nizacji (Gros, 2003). Zalicza się do nich: 

1. Wiek ‒ na ogół poziom satysfakcji z pracy rośnie wraz z wiekiem i jest 

wyższy u pracowników z większym stażem w stosunku do osób wkraczają-

cych dopiero na rynek pracy. Prawdopodobnie wynika to z niemożności 

samorealizacji i trudności w otrzymywaniu w pierwszej pracy odpowiednio 

wymagających i ciekawych zadań. Młodzi ludzie podejmując pierwszą pra-

cę, wykonują proste zadania, niewymagające dużego zaangażowania, przez 

co gorzej oceniają własną pracę. Starsi, doświadczeni pracownicy z wielo-

letnim stażem pracy mają więcej doświadczenia i kompetencji, cieszą się 

też większym zaufaniem przełożonych i współpracowników oraz bardziej 

pozytywną oceną ich kompetencji czy umiejętności, w związku z czym ich 

poziom zadowolenia bywa wyższy (Thierry, Sauret, 1994, s. 56). Zależność 

ta może jednak przebiegać również parabolicznie ‒ U-kształtnie (początko-

wy wysoki poziom zadowolenia charakterystyczny dla pracowników  

w wieku około 20 lat obniża się gwałtownie do najniższego poziomu  

w wieku lat około 30, by stopniowo wzrastać i osiągać maksymalne warto-

ści w wieku średnim) (Clark, Oswald, Warr, 1996). 

2. Płeć – badania dowodzą, że kobiety częściej niż mężczyźni deklarują zado-

wolenie z pracy (Clark, Oswald, Warr, 1996, s. 63). Przy czym w przypad-

ku kobiet często kluczową rolę odgrywają dobre relacje z przełożonymi, 

charakter pracy oraz możliwość spójnego połączenia pracy z potrzebami 

rodziny (np. dogodny dojazd lub określone godziny pracy mogą być istot-

niejsze niż możliwość awansu czy podwyżki), podczas gdy mężczyźni na 

ogół przywiązują znacznie większą wagę do osiągnięć w pracy, rywalizacji 

i możliwości zdobycia prestiżowego stanowiska czy wyższych zarobków. 



Monika Sak-Skowron, Łukasz Skowron 250 

Nie bez znaczenia na poziom satysfakcji z pracy pozostają również panują-

ce stereotypy dotyczące płci przekładające się na możliwości zawodowe 

(Schulz, Schulz, 2002, s. 198), np. różnice w poziomie wynagrodzenia ko-

biet i mężczyzn za realizację tych samych zadań czy szanse na awans. 

3. Rasa ‒ pracownicy rasy białej oceniają swoją pracę bardziej pozytywnie  

w stosunku do pracowników innych ras, podkreślając jej duże znaczenie  

w życiu. Często pracownicy innych ras oraz mniejszości etnicznych wyko-

nują prace wymagające niewielkich kwalifikacji, bez możliwości rozwoju 

oraz za niewielkie wynagrodzenie (Schulz, Schulz, 2002, s. 202), a tym sa-

mym niedające im satysfakcji. 

4. Zdolności poznawcze – nieadekwatny poziom inteligencji (zbyt wysoki lub 

zbyt niski) w stosunku do trudności wykonywanych zadań niekorzystnie 

wpływa na poziom zadowolenia z pracy. Przykładowo pracownicy cechują-

cy się poziomem inteligencji wyższym od wymaganego na danym stanowi-

sku, którzy wykonują zadania zbyt łatwe, często odczuwają znudzenie  

i niezadowolenie z pracy. Z kolei osoby posiadające niewystarczający po-

ziom inteligencji mają często problemy z realizacją powierzonych im za-

dań, przez co ich poziom zadowolenia będzie niższy (Karaś, 2003, s. 65). 

Wyższe od wymaganego na danym stanowisku pracy wykształcenie może 

także korelować z niższym poziomem satysfakcji z wykonywanej pracy 

spowodowanej nierówną relacją między aspiracjami i oczekiwaniami  

a możliwością ich realizacji. Natomiast gdy taka możliwość istnieje, wów-

czas satysfakcja rośnie, podobnie jak poczucie pewności działań i świado-

mość własnych kompetencji.  

5. Staż pracy i możliwości rozwoju zawodowego ‒ można przypuszczać, że 

osoby podejmujące nową pracę są z niej zadowolone i wierzą w możliwość 

rozwoju, a praca często będzie przez nich oceniana jako ciekawa. Z upły-

wem czasu, jeśli pracownik nie czyni postępów, może odczuwać stagnację  

i mniejsze zadowolenie z pracy. Brak zmiany może też spowodować wzrost 

zniechęcenia i bierność pracownika. 

6. Forma zatrudnienia – osoby samozatrudnione deklarują wyraźnie większy 

poziom zadowolenia z pracy niż osoby na etatach, równocześnie zaś wyraź-

nie niższy stopień postrzeganego bezpieczeństwa. Wzrost zadowolenia jest 

tłumaczony większą elastycznością pracy, większą autonomią oraz nieza-

leżnością (Skowron, Gąsior, 2017, s. 41). 

Nie bez znaczenia na poziom odczuwanej z pracy satysfakcji pozostają 

także cechy osobowości pracownika, nadające względną spójność jego zacho-

waniu oraz sposobom reagowania i wchodzenia w interakcje z otoczeniem, 

m.in. takie jak poziom poczucia własnej wartości, samooceny skuteczności, 

umiejscowienia kontroli (Piccolo, Judge, Takahashi, Watanabe, Locke, 2005),  

a także poziom stabilności emocjonalnej (Heller, Judge, Watson, 2002), poziom 
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zaufania społecznego i instytucjonalnego oraz poziom poczucia alienacji. Bada-

nia wskazują, że osoby charakteryzujące się wewnętrznym poczuciem kontroli 

oraz posiadające mniejsze poczucie alienacji odczuwają wyższą satysfakcję 

związaną z realizacją celów zawodowych. Pracownicy z wewnętrznym umiej-

scowieniem kontroli, stabilni emocjonalnie, zorientowani na ludzi, posiadający 

wysoki poziom zaufania społecznego i instytucjonalnego częściej także odczu-

wają zadowolenie z pracy niż osoby niecierpliwe, łatwo się irytujące, zoriento-

wane na rzeczy i przekonane, że nie należy ufać innym ludziom czy instytu-

cjom. 

Osoby posiadające mniejsze poczucie alienacji zwykle uzyskują również 

wyższy poziom odczuwanego zadowolenia z pracy. Z kolei T. Judge, D. Heller 

i M. Mount (2002) bazując na 5-czynnikowym modelu osobowości P. Costy  

i R. McCrae, dowiedli, że w największym stopniu na satysfakcję z pracy wpły-

wa neurotyczność pracownika, która obniża poziom jego zadowolenia z pracy. 

Z kolei sumienność, ekstrawersja oraz ugodowość wpływają pozytywnie na 

poziom satysfakcji.   

Podsumowanie 

Subiektywizm odczucia satysfakcji sprawia, że nie można uniwersalnie, jedno-

licie dla wszystkich zaprojektować działań mających na celu podniesienie natę-

żenia pozytywnych odczuć (Fiech, Mudyń, 2011). Każdy z sektorów gospodar-

czych oraz obiektów uczestniczących w grze rynkowej charakteryzuje się od-

miennym zestawem zasad i wartości definiujących sukces rynkowy. Niemniej 

naukowcy zajmujący się problematyką zachowań pracowniczych zaproponowa-

li kilka komplementarnych zestawów zasad i czynników, które każdy praktyk 

biznesowy powinien dokładnie znać i poddawać ciągłemu badaniu oraz analizie 

celem uzyskania silnego, skonsolidowanego i pozytywnie zmotywowanego 

zespołu pracowniczego. Tylko w pełni usatysfakcjonowany pracownik będzie 

skłonny do dbania o jakość dóbr i usług oferowanych przez firmę, gdyż będzie 

czuł się jej częścią, a sukces rynkowy danego podmiotu będzie odbierał jako 

własny sukces i cel działań organizacyjnych.  

Dodatkowo należy pamiętać, że poziom satysfakcji z pracy jest uzależnio-

ny od stanu równowagi panującej między potrzebami i oczekiwaniami człowie-

ka wobec pracy a możliwościami ich zaspokojenia przez pracodawcę (Myjak, 

2014, s.17). Można zatem określić satysfakcję z pracy jako funkcję porówny-

wania wnoszonych przez pracownika zasobów z wynikami jego pracy, którymi 

mogą być: awans, premia lub pochwała ze strony pracodawcy bądź innych osób 

oceniających jego pracę.  
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Kształtowanie relacji z klientami w internecie  
na przykładzie polskich spółek kolejowych  

oferujących przewozy pasażerskie 

Kod JEL: M31  

Słowa kluczowe: marketing relacji, komunikacja, przewozy kolejowe 

Streszczenie: Obecnie ponad 1/3 wszystkich transakcji związanych z zakupem biletów 

odbywa się w internecie. Oprócz tego podmioty oferujące pasażerskie przewozy kole-

jowe komunikują się ze swoimi klientami poprzez oferowanie licznych programów i apli-

kacji dotyczących rozkładów jazdy i poszukiwania połączeń, cen biletów i ofert promo-

cyjnych oraz aktualnego położenia pociągów na trasie i monitorowania spóźnień. Celem 

artykułu będzie ukazanie różnych obszarów procesu kształtowania relacji z klientami  

w internecie wraz z jego uwarunkowaniami i skutkami oraz wskazanie jej mocnych  

i słabych stron na tle działań konkurentów krajowych oraz podmiotów oferujących pasa-

żerskie przewozy kolejowe w innych krajach. Przedstawione zostanie znaczenie relacji 

on-line w komunikowaniu się z  aktualnymi i potencjalnymi nabywcami usług kolejo-

wych oraz analiza i ocena różnych działań podejmowanych w różnym zakresie przez 

liczne spółki zajmujące się świadczeniem usług w zakresie przewozów pasażerskich. 

Wprowadzenie 

Możliwość zakupu biletu kolejowego przez internet po raz pierwszy została  

w Polsce zaoferowana przez PKP Intercity w roku 2007. W kolejnych latach 

możliwość tę zaczęły oferować inne spółki obsługujące przewozy pasażerskie. 

Niestety, nowo powstające spółki sprzedaż internetową uruchamiają z dużym 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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opóźnieniem w stosunku do momentu uruchomienia tradycyjnej sprzedaży bile-

tów. Równolegle rozwijano portale, zawierające informacje o rozkładach jazdy 

oraz różnych aspektach funkcjonowania kolei i pracy danego przewoźnika. Obec-

nie dynamika internetowego kanału sprzedaży biletów jest znacznie większa niż 

sprzedaży w kasach biletowych i automatach. Do tego dochodzą coraz liczniejsze 

programy i aplikacje dotyczące rozkładów jazdy i poszukiwania połączeń, cen 

biletów i ofert promocyjnych oraz aktualnego położenia pociągów na trasie i mo-

nitorowania spóźnień. To powoduje, że komunikacja w internecie staje się nie-

zwykle ważnym i najszybciej rosnącym kanałem, w którym dochodzi do kon-

taktu między przedsiębiorstwami przewozowymi a konsumentami usług kolejo-

wych. Celem artykułu będzie ukazanie różnych obszarów tej komunikacji wraz 

z jej uwarunkowaniami i skutkami oraz wskazanie jej mocnych i słabych stron 

na tle działań konkurentów krajowych oraz podmiotów oferujących pasażerskie 

przewozy kolejowe w innych krajach. 

Znaczenie komunikacji z klientami w internecie 

Od początku rozwoju handlu online uważano, że internet pozwoli znacząco ob-

niżyć ceny ze względu na redukcję większości kosztów handlowych. Już w pod 

koniec XX wieku przewidywano, że internet w istotny sposób wpłynie na zwięk-

szenie liczby potencjalnych nabywców, spowoduje obniżkę cen oraz wyrówna 

relacje między sprzedawcami a nabywcami, a w konsekwencji uczyni rynki bar-

dziej konkurencyjnymi przez redukcję niektórych, a nawet eliminację innych 

kosztów (Bakos, 1997). W pierwszym okresie zwracano uwagę przede wszyst-

kim na znacznie niższe koszty zarówno założenia sklepu internetowego w sto-

sunku do tradycyjnego, jak i kształtowania relacji z aktualnymi i potencjalnym 

klientami. Najważniejszą pozycją w strukturze kosztów było oprogramowanie  

i grafika, a pozostałe koszty (oprócz domeny i hostingu) były uzależnione od za-

kresu planowanego działania, specyfiki branży oraz docelowej grupy nabywców. 

Dopiero w następnej kolejności zaczęto dostrzegać stopniowe różnicowanie 

się komunikacji przez kanały tradycyjne i internetowe ze względu na inne czyn-

niki niż tylko różnice w kosztach działalności. Najpierw podkreślano, że klienci 

online mają dużo więcej możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji za-

równo cenowych, jak i pozacenowych przy niższych kosztach (Alba, 1997, s. 38). 

Wraz ze wzrostem popularności komunikacji internetowej i szybkim procesem 

obniżania kosztów dostępu do sieci zaczęto analizować i porównywać koszty obu 

typów sklepów. Na tej podstawie szybko upowszechniło się przekonanie, że 

sklepy online powinny oferować niższe ceny (Jensen, 2003, s. 20). Stąd strategie 

cenowe sklepów internetowych częściej niż sklepów tradycyjnych zakładają ope-

rowanie niską ceną, co szczególnie widać u detalistów wielokanałowych, którzy 

wykorzystując różnice w poziomach kosztów obsługi klientów w obu typach ka-
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nałów, stosują zróżnicowane strategie cenowe (linie lotnicze, niektórzy przewoź-

nicy kolejowi, organizatorzy imprez masowych, ale także sprzedawcy elektro-

niki, a nawet książek). Zdarzają się jednak strategie ceny jednolitej bez względu 

na różnice w kosztach poszczególnych kanałów. W tym przypadku firmy wycho-

dzą z założenia, że nie powinno się w ramach jednej organizacji sprzedawać tego 

samego produktu w tym samym czasie po różnych cenach. Takie podejście jest 

jednak coraz rzadsze m.in. wskutek pogłębiania się różnic w kosztach obsługi 

klientów w kanałach konwencjonalnych i online. 

Nabywcy również podkreślają, że w internecie oczekują przede wszystkim 

niskich cen. W badaniu przeprowadzonym przez Gemius w grudniu 2012 roku 

aż 80% respondentów uznało niższą niż w zakupach tradycyjnych cenę za naji-

stotniejszą zachętę do zakupu [ecommercepolska.pl]. Był to czynnik, w opinii 

respondentów, znacznie ważniejszy niż oszczędność czasu i wygoda czy też bez-

płatna dostawa. Trzy lata później ponownie bardzo ważne okazały się ceny (61% 

wskazań), a nieco więcej (67%) respondentów za najważniejszy czynnik moty-

wujący do częstszego robienia zakupów online uznało niższe koszty dostawy,  

a więc również czynnik związany z kosztami nabycia (www.gemius.pl).  

Współcześnie kształtowanie produktów e-sklepów zmusza do pewnej rewi-

zji poglądów dotyczących kształtowania relacji z klientami m.in. ze względu na 

zmianę roli nabywcy produktów takiego sklepu. Potencjalni klienci bowiem:  

 mają znacznie większe możliwości pozyskiwania wszechstronnych in-

formacji, np. w odniesieniu do cen, ich pełnego porównywania  w inter-

netowych porównywarkach cenowych, 

 są coraz bardziej świadomi możliwości dbania o własne interesy,  

 oczekują coraz łatwiejszego korzystania ze strony internetowej i aplika-

cji, 

 w związku z powszechną dostępnością internetu i łatwością wymiany in-

formacji w obrębie sieci potencjalni nabywcy częściej niż w innych ka-

nałach wchodzą w różne interakcje, wymieniając poglądy, komentując  

i kształtując opinie innych; mogą też grupować się w wirtualne społecz-

ności, w obrębie których w dłuższym okresie lub nawet na stałe dochodzi 

do nawiązywania długookresowych relacji, 

 mogą traktować kanał internetowy jako jedną z dostępnych opcji pozy-

skiwania informacji oraz zakupu, najczęściej jako bardziej ryzykowną 

niż w innych kanałach. 

Ten ostatni problem związany jest z pojęciem „konsumenta digitalnego”, 

który nie oznacza tylko tego, który kupuje wyłącznie w sieci (Pukas, 2016,  

s. 373). On raczej szuka najkorzystniejszej oferty, wykorzystując możliwości 

swojego komputera, a coraz częściej urządzeń mobilnych. I wybiera tę ofertę, 

która przyniesie mu najwyższą łączną użyteczność niezależnie od tego, czy bę-

dzie to oferta online czy offline.  
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W związku z szybkim wzrostem konkurencji szczególny nacisk na optyma-

lizację procesu zarządzania relacjami z klientami kładzie się w sferze transportu 

(Ganesan i in., 2009, s. 84‒94). Jest to tym istotniejsze, że rzadko uwzględnia się 

fakt, że decyzje o wyborze środka transportu, a następnie konkretnej oferty, opie-

rają się nie tylko na obecnych preferencjach, ale pozostają również pod wpływem 

wcześniejszych wyborów (Piening, Ehrmann, Meiseberg, 2013, s. 1‒16). Po-

przednie wybory mają większe znaczenie w budowaniu zaufania do przedsiębior-

stwa świadczącego usługi przewozowe w kanałach internetowych niż w sprze-

daży tradycyjnej, gdyż właśnie w internecie jest więcej „hamulców” w procesie 

rozwoju trwałych relacji z aktualnymi i potencjalnymi pasażerami. 

Relacje z klientami usług kolejowych w internecie w zakresie sprzedaży  

biletów 

Sprzedaż biletów po różnych cenach w zależności od aktualnego i prognozowa-

nego popytu, a więc czynne kształtowanie poziomu zajętości miejsc w pociągach, 

jest kluczowym obszarem zarządzania we współczesnych spółkach świadczą-

cych przewozy pasażerskie, szczególnie dalekobieżne (Xiaoqiang, Lang, Jin, 

2017, s. 346). Najłatwiej uzyskać satysfakcjonujące rezultaty w tym zakresie  

w sprzedaży internetowej, konieczne jest jednak wyznaczenie jednoznacznego 

algorytmu, uwzględniającego wszelkie możliwe do wcześniejszego zidentyfiko-

wania czynniki. Do tego celu stosuje się modele statystyczne.  Jeden z nich za-

proponowano jako narzędzie do ustalania optymalnych cen na przejazdy kole-

jami dużych prędkości w Chinach, w którym wykorzystano różne rozwiązania  

w zależnosci od intensywności aktualnego popytu (Xiaoqiang, Lang, Jin, 2017, 

s. 353). 

Kanały internetowe spółek kolejowych sprzedają te same produkty, które są 

dostępne w kanałach tradycyjnych. W związku z tym, że generalnie nabywcy 

oczekują w internecie niższych cen oraz tego, że oferta nie będzie gorsza niż  

w kasach biletowych i w automatach, kluczem do sukcesu w rozwoju sprzedaży 

internetowej biletów jest spełnienie tych oczekiwań. Niestety, jak do tej pory 

oferta internetowa jest gorsza. Portale największych polskich przewoźników pol-

regio.pl oraz intercity.pl nie oferują bowiem, jak dotąd, możliwości nabycia bi-

letu z przesiadką, a w związku ze zdecydowanie degresywną taryfą stosowaną 

przez tych przewoźników ma to zasadnicze znaczenie. Można oczywiście nabyć 

2 oddzielne bilety, ale wówczas ich łączna cena jest znacznie wyższa niż zakup 

biletu na to samo połączenie w kasie biletowej. Przykładowo kupując w kasie 

bilet na połączenie pociągiem IC lub TLK z Wrocławia do Białegostoku  z prze-

siadką w Warszawie zapłaci się 75 zł, a kupując online 2 bilety ‒ aż 95 zł (Wro-

cław–Warszawa – 65 zł, Warszawa–Białystok – 30 zł). Podobnie jest z pociągami 

regio spółki Polregio, w której bilet relacji Leszno – Piła kupiony w kasie bileto-

wej lub w automacie kosztuje 27,10, podczas gdy w sprzedaży internetowej 
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trzeba kupić dwa bilety: Leszno–Poznań w cenie 16,10 i Poznań–Piła za 19,80,  

a więc o łącznej cenie wynoszącej 35,90 zł. Nie ma możliwości kupowania bile-

tów z przesiadkami również w Kolejach Dolnośląskich oraz w Kolejach Mało-

polskich, które jednak oferują bilety zintegrowane ważne na określonej trasie po-

ciągu oraz w komunikacji miejskiej na terenie gminy Kraków. Na tym tle wyróż-

nia się spółka Koleje Śląskie, która oferuje sprzedaż biletów z przesiadką w łącz-

nej cenie wynikającej z liczby przejechanych kilometrów, a także automatycznie 

oferuje zakup  biletu z ofertą specjalną (np. Silesia Weekend), gdy jest to rozwią-

zanie korzystniejsze cenowo dla pasażera. 

Zdarza się, że problem ze sprzedażą internetową tkwi gdzie indziej. W Ko-

lejach Wielkopolskich np. nie można kupić biletu bez dokonania wcześniejszej 

rejestracji, a w innych spółkach podczas procesu zakupu należy podać imię i na-

zwisko podróżnego, co należy udokumentować stosownym dokumentem pod-

czas kontroli biletów w pociągu. PKP Intercity tłumaczy to bezpieczeństwem, 

uznając, że kradzież biletu zakupionego online jest bardziej prawdopodobna niż 

biletu kupionego w kasie lub w automacie, który nie jest spersonalizowany. Przez 

wielu pasażerów jest to traktowane jednak jako pewne utrudnienie, szczególnie 

gdy bilet kupuje się ze znacznym wyprzedzeniem i nie zawsze wiadomo, który  

z członków rodziny odbędzie daną podróż, np. wakacyjną z dziećmi.  

W systemie sprzedaży biletów PKP Intercity trudna do uzasadnienia jest 

stała przerwa technologiczna, trwająca od 23.30 do 1.00, a więc w czasie dużej 

intensywności korzystania z sieci, co na pewno może komplikować proces za-

kupu biletów w internecie. Jest to jedna z najdłuższych przerw w dostępie do 

internetowej sprzedaży biletów w stosunku do systemów sprzedaży biletów  

w innych krajach, a w wielu przypadkach takich przerw nie ma w ogóle. 

Brak możliwości sprzedawania biletów z przesiadką, a przede wszystkim 

łączenia ofert różnych przewoźników w ramach jednego biletu jest czynnikiem 

zdecydowanie opóźniającym rozwój sprzedaży online, podczas której, jak wspo-

mniano, nabywcy oczekują wyższego poziomu użyteczności. O niedocenianiu 

znaczenia internetu jako kanału komunikacyjnego, przede wszystkim w zakresie 

sprzedaży biletów świadczy przykład koleo.pl, platformy internetowej działają-

cej od lutego 2016 roku. Platforma ta miała na celu integrację ofert wszystkich 

spółek oferujących przewozy pasażerskie i eliminację systemu, który powodo-

wał, że po zaplanowaniu podróży trzeba oddzielnie odwiedzać strony poszcze-

gólnych przewoźników w celu nabycia oddzielnych biletów. Jest to uciążliwe  

i może powodować nawet rezygnację z podróży pociągiem na rzecz autobusów. 

Niestety portal koleo.pl do dzisiaj ma problemy z podpisaniem umów z wieloma 

przewoźnikami, a obecnie oferuje jedynie bilety Polregio (dawne Przewozy Re-

gionalne) i PKP SKM w Trójmieście. 
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Wszystkie spółki świadczące przewozy pasażerskie oferują, za pośrednic-

twem swoich stron internetowych, możliwość zakupu biletu, choć z różną se-

kwencją koniecznych działań. Charakterystyczne jest jednak przede wszystkim 

to, że w tych przedsiębiorstwach, które oferują przejazdy zagraniczne, biletów na 

te połączenia nie można nabyć online. Dotyczy to również PKP Intercity, która 

oferuje sprzedaż biletów przez internet jedynie na trasie do Berlina, co może dzi-

wić zważywszy na stosunkowo skromną ofertę polskich kolei w ruchu transgra-

nicznym w stosunku do kolei w innych krajach. W ogóle nie można kupić biletów 

zagranicznych na stronie Kolei Dolnośląskich i Kolei Śląskich, których niektóre 

pociągi wyjeżdżają poza granice Polski. Wszystkie spółki informują jednak  

o ewentualności pojawienia się tej możliwości w przyszłości, a niektóre obiecują 

nawet intensyfikację prac w tym zakresie. 

Relacje z klientami usług kolejowych w internecie w zakresie  

przekazywania informacji 

Dużo lepiej można ocenić proces kształtowania relacji z aktualnymi i potencjal-

nymi nabywcami usług przewozowych w zakresie informowania o swojej histo-

rii, misji, oferowanych produktach i zamierzeniach na przyszłość. Na każdej stro-

nie internetowej należącej do przewoźników można znaleźć szczegółowe infor-

macje, na ogół ilustrowane licznymi schematami, rysunkami oraz filmami. Pro-

blemem jest jedynie konieczność odwiedzenia więcej niż jednej strony, aby zo-

rientować się w ofercie przewozowej. Na wszystkich stronach są szczegółowe 

informacje o aktualnym rozkładzie jazdy, ale na ogół wyłącznie własnych pocią-

gów. Łącznym problemem jest również mała stabilność ofert i konieczność cią-

głego sprawdzania aktualnych połączeń, choć jedną z kluczowych użyteczności 

komunikacji internetowej jest jej stabilność w dłuższym okresie.  

  Znacznie gorzej jest z innymi użytecznościami istotnymi dla potencjalnych 

pasażerów kolejowych. Dotyczy to szczególnie pociągów spółki PKP Intercity, 

obsługującej połączenia dalekobieżne, w większości (oprócz części pociągów 

Warszawa–Łódź) objętych obowiązkową rezerwacją miejsc. Brak jest np. moż-

liwości wybrania sobie miejsca na podstawie schematów wagonów, choć w ostat-

nim czasie umożliwiono wskazanie numeru konkretnego miejsca, co ma duże 

znaczenie, gdy różne osoby chcą podróżować razem, a kupują oddzielne bilety. 

Jednak dostęp do schematów wagonów wymaga oddzielnego znalezienia danej 

strony (nie jest wyświetlany automatycznie). Być może nieeksponowanie tej uży-

teczności wynika z tego, że w pociągach PKP Intercity stosowanych jest wiele 

typów różnych wagonów, które różnią się układem miejsc, a dość często zdarza 

się, że poza nowymi składami zespolonymi zestawienia wagonów są zmieniane 

w trakcie obowiązywania danego rozkładu jazdy.  

Na stronie intercity.pl w zakładce Prognoza frekwencji w pociągach można 

sprawdzić również popularność danego połączenia. Dane przesyłane są z systemu 
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sprzedaży, jednak dziwić musi, że  aktualizowane są zaledwie raz dziennie, przez 

co zdecydowanie tracą swoją użyteczność, gdyż w ciągu jednego dnia poziom 

zajętości miejsc może się zmienić radykalnie i informacje przekazywane pasaże-

rom szybko mogą stać się nieaktualne.   

Bieżąca aktualizacja danych jest warunkiem koniecznym do skutecznego 

funkcjonowania kompleksowych aplikacji na urządzenia mobilne, takich jak ofe-

rowany przez PKP Intercity, IC Mobile Navigator, łączący możliwość kupowania 

biletów, sprawdzania punktualności pociągów oraz informacji o ofertach. Funk-

cjonuje również aplikacja m.bilkom.pl, w przeciwieństwie do poprzedniej, ofe-

rująca wyszukiwanie połączeń i informacje o ofertach wszystkich przewoźników.  

Podstawowym internetowym źródłem informacji o ruchu pociągów jest por-

talpasazera.pl, prowadzony przez zarządcę polskich linii kolejowych, spółkę PKP 

Polskie Linie Kolejowe. Można tam znaleźć informacje o aktualnym położeniu 

każdego pociągu pasażerskiego, który porusza się po polskich torach. Obecnie 

„lokalizacja pociągu wyświetlana jest na podstawie kompleksowych i zintegro-

wanych źródeł danych o przejeździe pociągu”. Wcześniejsza informacja mówiła 

o tym, że informacje aktualizowane są na podstawie danych dyżurnych ruchu. 

Może to budzić zdziwienie, gdyż informacje na analogicznych systemach pre-

zentujących aktualne położenie pociągu w innych krajach pochodzą z systemu 

GPS, który nie wymaga żadnej aktywności osób prowadzących i nadzorujących 

ruch pociągów. Zbyt ogólnikowe wydają się również wyjaśnienia informujące o 

przyczynach opóźnień pociągów. Są to następujące sformułowania (https://por-

talpasazera.pl/): 

 awaria urządzeń sterowania lub nadzoru, 

 awaria taboru, 

 wypadek z udziałem pojazdów drogowych, 

 wypadek z udziałem zwierząt, 

 przyczyny związane z realizacją inwestycji, 

 inne przyczyny związane z działalnością przewoźnika kolejowego, 

 inne przyczyny związane z działalnością zarządcy infrastruktury, 

 inne przyczyny związane z utrzymaniem linii kolejowych 

Niektóre z tych wyjaśnień wydają się być zbyt szablonowe i ogólnikowe, 

niewyjaśniające istoty zaistniałej sytuacji. Dlaczego np. konieczność oczekiwa-

nia na skomunikowanie z pociągiem opóźnionym jest wyjaśniana jako „inne 

przyczyny związane z działalnością przewoźnika kolejowego”? Prezentowane 

czasy opóźnień są zawsze prognozowane w najbardziej optymistycznej wersji,  

a więc przy założeniu, że pociąg w ciągu dalszej jazdy będzie poruszał się w jak 

najkrótszym czasie, uwzględniającym jedynie maksymalną prędkość dozwoloną 

na danym odcinku. Równocześnie dla każdego pociągu opóźnionego system 

przyjmuje długość postoju na każdej stacji taką, jaka jest przewidziana w rozkła-

dzie jazdy. Tymczasem jednym ze sposobów zmniejszania czasu opóźnienia jest 
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skracanie czasu postoju pociągu na niektórych stacjach. System nie uwzględnia 

również możliwości lokomotyw i taboru. Niektóre opóźnienia wynikają bowiem 

z tego, że dany pociąg jest prowadzony przez lokomotywę osiągającą niższą 

prędkość maksymalną niż założona w rozkładzie jazdy, a system podaje czas 

opóźnienia dostosowany do możliwości lokomotywy szybszej. Nie jest to zbyt 

częsty przypadek, ale w związku z coraz większą liczbą odcinków, na których 

można poruszać się z prędkością 160 km/h oraz pewnym deficytem lokomotyw 

mogących osiągać tę prędkość, takie sytuacje się zdarzają. 

W Polsce, w stosunku do innych krajów, istnieje szerokie pole do dalszej 

modyfikacji procesu kształtowania relacji z klientami, gdyż nie są oferowane 

użyteczności dostępne np. w Czechach, gdzie na stronie http://kam.mff.cuni.cz/ 

~babilon/zpmapa, oprócz aktualnego położenia danego pociągu, można spraw-

dzić wiele innych informacji, w tym historycznych, o tym, jaka była punktualność 

pociągów w ostatnich dniach. Liczne strony mają na celu nie tylko dostarczanie 

informacji, ale również wzbudzanie zainteresowania podróżami koleją oraz tym, 

co jest z nią związane. Po wejściu na stronę http://slowtv.playtvak.cz/zive-sle-

dujte-vlaky-v-primem-prenosu-dwi-/hlavni-nadrazi.aspx?c=A151218_145728_ 

hlavni-nadrazi_plap można za pośrednictwem kamery internetowej przez całą 

dobę podglądać ruch pociągów na największym dworcu kolejowym w Czechach, 

Praha Hlavni Nadrazi. W Polsce również są prowadzone kolejowe portale hobbi-

styczne, jednak mają charakter całkowicie prywatny, bez bezpośredniego udziału 

któregoś z przewoźników. Największym z nich jest infokolej.pl, który integruje 

wiedzę i poglądy osób zainteresowanych koleją w Polsce, a ponadto stanowi plat-

formę wymiany informacji o organizacji przewozów zarówno dalekobieżnych, 

jak i regionalnych, aktualnościach rozkładu jazdy, nowych i modyfikowanych 

ofertach, a także o wewnętrznych problemach kolei i kolejarzy w różnych spół-

kach.  

Podsumowanie 

Komunikacja internetowa zarówno w obszarze przekazywania informacji, jak  

i zakupu biletów, może zapewnić kompleksową obsługę aktualnych i potencjal-

nych pasażerów i przyczyniać się do trwałego wzmacniania relacji. Podstawo-

wym problemem dalszego rozwoju tej komunikacji jest rozdrobnienie podmio-

tów oferujących przewozy pasażerskie, różniące się sposoby przekazywania in-

formacji, a przede wszystkim brak jednolitej oferty i wzajemnej uznawalności 

biletów. Przykład koleo.pl świadczy o trudnościach, jakie należy pokonać, aby 

możliwe było zintegrowanie tych odrębnych systemów w jedną platformę tak, 

aby klient, chcąc zaplanować jedną podróż, nie musiał szukać połączeń i kupo-

wać biletów na odrębnych stronach poszczególnych przewoźników. 

Procesy kształtowania relacji z klientami w sieci stają się coraz bardziej no-

woczesne, stale wprowadzane są nowe użyteczności, a nawigacja staje się coraz 
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prostsza. Nie oznacza to, że systemy te funkcjonują bezbłędnie, gdyż na podsta-

wie analizy procesu kształtowania relacji online najważniejszych europejskich 

przewoźników kolejowych, można zauważyć wiele różnych braków. Najwięcej 

elementów tej komunikacji może poprawić PKP Intercity oferujący przewozy da-

lekobieżne i jako jedyny wymagający rezerwacji miejsc. W takim przypadku ela-

styczność systemu, w tym przede wszystkim możliwość zmiany terminu wyjazdu 

nawet w ostatniej chwili, w dużej mierze stanowi o sukcesie całej komunikacji  

z klientami, co ma zasadniczy wpływ na poprawę wizerunku tej firmy, a tym 

samym polskich kolei jako całości. 
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author presents importance of on-line relationships in communicating with current and 

potential purchasers of rail services and the analysis and evaluation of various activities 

undertaken in various scope by various companies involved in the provision of passenger 

rail transport. 
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How to engage customer in co-creation of innovation? 
Implications for marketing activity 

Codes JEL: M31, O32, O31  

Keywords: customer engagement, co-creation, innovation, marketing 

Summary. In modern approach to innovation, the main emphasis is put on the use of 

ready-made ideas or solutions proposed by customers. Building a co-creating relation-

ship with the customer requires continuous improvement through a conscious and cus-

tomer-driven innovation. The involvement of customers in the innovation process be-

comes a hallmark of modern marketing. The study is purely a theoretical consideration 

of customer engagement in co-creation of innovation process. The paper provides  

a typology for customer innovation, describes motivators for engagement in the innova-

tion process and offers guidelines for customer-to-business collaboration in innovation 

process. Conclusions are drawn regarding the potential for the use of customer co-

creation in innovation process in marketing-related applications. Customer innovation 

co-creation thus constitutes a promising positioning strategy which managers can pur-

sue in order to build a competitive advantage in the marketplace.  

Introduction 

In recent years, the approach to innovation has changed radically. It is not 

enough today to hire the best engineers and scientists. Technology has provided 

consumers with access to unlimited amounts of information and an ability to 

communicate with other consumers and enterprises anywhere in the world. To-

day, the key to success is not only the ability to better understand the desires or 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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expectations of customers but also to engage them in the process of co-creating 

innovation. Co-creation is considered as an important manifestation of customer 

engagement behavior (van Doorn et al., 2010). Firms that manage this process 

effectively will ultimately achieve a sustainable competitive advantage over the 

competition (Prahalad, Ramaswamy, 2004). Contemporary consumers are no 

longer just buyers with satisfactory products or services. The area of innovation 

is a context where consumer co-creation is in particular vital.  

Increasingly often, they are unknowingly involved in the process of creat-

ing products or services that they would later purchase. Consumer are able and 

willing to provide ideas for new goods or services that may fulfill needs that 

have not yet been met by the market or might improve on existing offerings 

(Ernst, Hoyer, Krafft, Soll, 2010). Thanks to easy communication customers are 

able to send messages to other customers or companies through internet web-

sites, e-mail and social networks. Proper identification of the needs of a particu-

larly demanding or unsatisfied customer is crucial in the process of creating 

innovation. Involving consumers in innovation process can improve product 

quality, reduce risk, and increase market acceptance (Business Wire, 2001). Co-

creation allows consumers to take an active and central role as participants in 

the innovation process. 

The study is purely a theoretical consideration of customer engagement in 

co-creation in innovation process. The paper provides a typology for customer 

innovation, describes motivators for engagement in the innovation process and 

offers guidelines for customer-to-business collaboration in innovation process. 

Conclusions are drawn regarding the potential for the use of customer co-

creation in innovation process in marketing-related applications. Customer in-

novation co-creation thus constitutes a promising positioning strategy which 

managers can pursue in order to build a competitive advantage in the market-

place.    

Customer role in the new dimension of innovation   

Unlike traditional methods of innovation, which primarily use customer 

knowledge to validate or verify new solutions proposed by internal company 

experts, in a modern approach to innovation, the main focus is on the use of 

ideas or ready-made solutions proposed by customers. Successful new product 

development depends on a deep understanding of consumer needs and product 

development efforts that meet those needs (Hauser, Tellis, Griffin, 2006). As for 

customer involvement in the innovation of consumer goods, little research has 

been performed (Lüthje, 2004) and for customer involvement in the innovation 

of services even less research is available (Alam, 2002). In a modern approach, 

customer innovations often question the status quo and try to cross borders in 

ways often unattainable in traditional approaches to innovation. Customers cre-
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ate new business models that adapt to their own individual needs. However, this 

process is often rather difficult because these needs are often complex and may 

not always be identified through traditional marketing research methods 

(O’Hern, Rindfleisch, 2009). The share of customers in contributing to innova-

tion can take various forms, from minor improvements, through the reconstruc-

tion of existing products to the creation of entirely new products or services. 

Companies ask their customers to spread word of mouth (Brown et al., 2005; 

Jones et al., 2007), participate in research (Aggarwal, 2004), volunteer time 

(Fisher, Ackerman, 1998; Sargeant, Lee, 2004), and donate money (Bendapudi 

et al., 1996; Brady et al., 2002). These desirable behaviors all help the company 

more than they benefit the customer (Johnson, Rapp, 2010). Most often, the 

share of customers in contributing to innovation is:  

– co-creating of production of new products; the most developed custom-

er-generated innovations occur when individual users or communities 

create new systems, products, or services ‒ such as the creation of  

a Linux operating system; as a result, the users become its producers, 

– co-creating of new way to use existing products; some customers with 

special skills use existing products as a basis for creating new ones, for 

example, they can combine two existing products in such a way that 

they are completely new, 

– co-creating content of existing products, for example: YouTube, 

MySpace, Facebook, 

– co-creating in modification of existing products from small fixes to re-

building and adding new features, for example, on different types of 

online forums, existing products are evaluated; new users are asking for 

advice to more experienced users; the more experienced customer, the 

more likely they are to give feedback on these products, not only on 

their strengths and weaknesses, but also on modifications. 

By involving consumers more actively in the innovation process, new 

product ideas can be generated, which are more likely to be valued by consum-

ers, thereby increasing the likelihood of new product success (Hoyer, Chandy, 

Dorotic, Krafft, Singh, 2001). One of the key skills in effective innovation man-

agement is balancing the composition of this portfolio and matching it to the 

firm’s competencies and capabilities in technology and markets (Herstatt, 2002; 

Tidd et al., 2001). In addition to product development, customers work with 

companies to create innovations in several other areas, such as pricing, logistics, 

and promotion. Such collaborative nature of customer engagement allows the 

company to engage its customers in the value creation process. Involving cus-

tomers in the innovation process depends on the company's ability to create an 

experiential environment. 
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Motivation to engage in the innovation process 

Customers very often have different motivations for innovation. They are usual-

ly different from those of the entrepreneur in the pursuit of innovation. Among 

firms with many customers, only relatively few will have the willingness to be 

fully engaged or the skills to be of much use in the product development and 

launch processes (O’Hern, Rindfleisch, 2009). Consumers who might be espe-

cially willing and able to participate in co-creation activities can be identified 

into four groups: 

a) innovators who are earlier to adopt new product (Moore, 1991); 

b) lead users who face needs that will eventually be general in the market-

place, but who face these needs before others in the marketplace, and 

are therefore well positioned to solve these needs themselves (von Hip-

pel, 1986); 

c) emergent consumers who are especially capable of applying intuition 

and judgment to improve product concepts that mainstream consumers 

will find appealing and useful (Hoffmann, Kopalle, Novak, 2010); 

d) market mavens who have information about many kinds of products, 

places to shop, and other facets of the market, and have a high propensi-

ty to initiate discussions with and respond to information requests from 

other consumers (Feick and Price, 1987). 

Innovative clients are usually passionate about specific areas and are will-

ing to devote a great deal of time and energy to developing their ideas. Their 

motives seem to stem more from their interests than from the desire to develop 

intellectual property. Factors motivating customers to innovate can be divided 

into several categories, such as (Leadbeater, 2006): 

– inability to adequately meet market needs, 

– intellectual challenges, expertise and potential, 

– pleasure and fun during the creation process, 

– the ability to share ideas and collaborate with others. 

Fueller (2008) divided motivators for customer engagement in co-creation 

in innovation into four following factors:  

– financial,  

– social,  

– technical,  

– psychological. 

Some co-creating consumers are motivated by financial rewards, either di-

rectly in the form of monetary prizes or profit sharing from the firm that engag-

es in co-creation with them, or indirectly, through the intellectual property that 

they might receive, or through the visibility that they might receive from engag-

ing in (and especially winning) co-creation competitions (Hoyer, Chandy, 

Dorotic, Krafft, Singh, 2001). Financial grants are not usually of much im-
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portance to them. Moreover, financial incentives are even contrary to the ethos 

of cooperation built on passion and common interests. Von Hippel and von 

Krogh (2006) stated that many of co-creating customers are not simply motivat-

ed by money: they choose to „free reveal” ideas and freely share effort in the 

post ideation stages of co-creation. Some co-creating customers receive social 

benefits from titles or other forms of recognition that a firm might bestow on 

particularly valuable contributors. Social benefits of co-creation comprise in-

creased status, social esteem, „good citizenship”, and strengthening of ties with 

relevant others (Nambisan, Baron 2009). Others might be motivated by  

a desire to gain technology (or product/service) knowledge by participating in 

forums and development groups run by the manufacturer.  

Co-creators might reap important cognitive benefits of information acqui-

sition and learning (Nambisan, Baron 2009). There are also groups of consum-

ers; they may participate in the co-creation process for psychological reasons 

like self-expression or enjoyment of contributing or a sense of altruism. Unlike 

customers, companies have completely different motivators for innovation. 

These include: the desire to achieve fast profits and competitive advantage. 

Customer-to-business collaboration in innovation process  

In literature there are identified many types of user positions and their relation-

ship to the company involved in the innovation process (Kłosiewicz-Górecka, 

2007): 

– user (individual or organization) introduces innovations for their own 

use or modifying the product or its application, 

– user passes on his ideas free of charge to other users, 

– user passes on his ideas to other users, 

– user launches the patent procedure for his idea, 

– user passes on his idea of innovation free of charge to an enterprise 

which can commercially market it, 

– user transfers his/her innovative ideas for payment to the business or-

ganization ‒ spontaneously or in cooperation, 

– user generates the project in close cooperation with the company, using 

its tools, materials, computer programs and transmits them to commer-

cialization, 

– user is subject to observation by performing certain actions. 

None of the above customer-to-business collaboration models has a domi-

nant importance in the Polish business practice. However, due to the low will-

ingness of enterprises to cooperate and the low culture in the protection of intel-

lectual property rights, the least frequent models are found, which presuppose 

commercially minded customer ideas. The situations in which these processes 

are pecuniary are also relatively rare. It dominates the model of free co-
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operation either for the benefit of other customers and users or for the enterprise 

with the tools and instruments provided by the company. This latter model is 

often used in the case of innovative companies around the world due to the high 

cost of doing research by internal teams. As Thomke and Hippel (2004) wrote: 

„in developing collaborative customer-to-business programs, customers are 

transitioning from customer needs research to specialized tools and software 

packages, allowing them to create and develop their own projects and then pro-

totypes of new products that meet their individual needs”. 

In this way, consumer of the product becomes the producer of the pur-

chased good or service. The boundary between one and the other function be-

comes more and more fluid. The consumer involved in the production process 

becomes a prosumer. Prosumer is an active consumer, who is in the position 

between the producer and the consumer and he becomes an individual producer 

of products for his own use, he does not want to be another position in the mar-

keting plan. On the other hand, he wants to be aware of the value that gives for 

a company and wants to be treated as a specific, unique person and what is im-

portant to spreading his consumer knowledge. Companies are increasingly 

aware of its role and are engaging customer in brand building (Dąbrowska, 

2010). 

Innovative businesses should attract customers and maintain relationships 

with such customers who are willing to cooperate, reporting on their problems, 

expectations and feelings. This information can be the basis of any innovation. 

Under market conditions saturated with offers where customer acquisition can 

be particularly difficult, customers who engage in co-creating value tailored to 

individual needs and expectations can play an important role in the client port-

folio. 

Basic barriers will be the barriers to reaching the customer, acquiring 

knowledge and information and encouraging cooperation. This can involve high 

financial expenses. When it comes to benefits, it's worth noting that building 

relationships between customers and your business has two benefits: they en-

gage the customer in identifying and delivering value and build loyalty. 

Implications for marketing activities  

From a marketing perspective, by developing and implementing  innovation, it 

is important to build relationships with customers willing to communicate their 

problems, expectations and opinions about existing offers that may be the basis 

for innovation. Customer relationships are variety forms of assets, which in-

clude (Dobiegała-Korona, 2010): 

– significant shortening of innovation implementation, 

– reducing customer acquisition costs for innovation, 
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– more precise alignment of the value proposition to individual needs of 

customers, 

– improvement of the acceptability index of the value proposition of in-

novation among customers, 

– brand awareness by customers may lead to economies of scale in mar-

keting activities, 

– better position in the value chain, resulting from better recognition and 

access to customers and suppliers, 

– better positioning of the company in the value chains can lead to unique 

knowledge about new possible values to offer for customer, 

– access to the user community is a source of ideas for new values for 

customers. 

In marketing terms, the customer is the only constant market value and 

source of „energy” for the company. Taking advantage of this source requires 

reorientation of the company in such a way that needs and expectations of cus-

tomers boost the functioning of the company and give it an advantage over its 

competitors. The orientation of the client requires an adaptation of the compa-

ny's strategy to new challenges, which means in practice (Mazurek-Łopacińska, 

2002): 

– willingness and ability to listen to customers and get information from 

them, 

– creating a company mission based on customer value, 

– shaping the market offer in line with the characteristics of the market 

segments, 

– focus on the quality that is desired by the customer, 

– building relationships with customers, especially with key customers, 

– ensuring the participation of all employees in creating value for cus-

tomers, 

– creation of pro-consumer services in enterprises, 

– systematic measurement of the quality of provided service and custom-

er satisfaction. 

With regard to co-creation of innovation, customer orientation is particu-

larly important for companies, which are much less often engaged in R&D ac-

tivity and innovativeness. This is even more difficult, as it requires ongoing 

analysis of the needs and preferences of users as well as the tasks they perform 

and the results they deliver. As Ulwick (2009) stated, group interviews, custom-

er visits, variable impact analysis, customer segmentation, and needs analysis of 

key users have become widely used tools. Qualitative and quantitative research 

methods have become a fixture in the business of companies. Using methods 

and tools will help a company to know in advance what criteria your customers 
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will use during evaluating your product and its value. The basis here is the con-

viction that: 

a) customers buy products and services to better deal with certain tasks; 

b) customers use a certain set of measures to evaluate whether the task is 

performed satisfactorily and how it handles with it the product or ser-

vice; 

c) knowledge of the measures taken by customers enables systematic and 

predictable development of breakthrough products and services. 

With this knowledge, the company can take care of designing solutions 

that meet the identified needs. In a strategic dimension, this will allow the com-

pany to keep abreast of development opportunities, thereby improving competi-

tive ability and, on the other hand, improving the internal organization support-

ing innovation processes. This applies to market segmentation, competitive 

analysis and customer value creation processes. The customer becomes the most 

important part of the company's innovation processes, both in operational and 

strategic terms. 

Conclusions 

The basic needs of customers in developed countries have long been met. That 

is why companies are constantly pondering how to offer exceptional innovative 

products that stand out from the competition. The key to success is the custom-

er. Collaboration with them for innovation can take many forms, from small 

improvements, through the restoration of existing products to the creation of 

entirely new products or services. It is important that the effects of this coopera-

tion should be satisfactory for both sides. Customer innovation has become an 

essential strategy for marketing activity. Innovations can come from how organ-

izations interact with customers: by identifying, analyzing and communicating 

with them, incorporating them into their existing innovation process through 

transformation of their business processes, and encouraging customers to en-

gage in improving existing products and services. 
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Jak zaangażować konsumenta we współtworzenie innowacji?  

Implikacje dla działalności marketingowej 

Słowa kluczowe: zaangażowanie konsumenta, współtworzenie, innowacje, marketing 

Streszczenie. W nowoczesnym podejściu do innowacji coraz większy nacisk kładzie się 

na wykorzystanie gotowych pomysłów i rozwiązań proponowanych przez klientów. 

Budowanie kooperacji z klientem wymaga ciągłego doskonalenia przez świadomą  

i ukierunkowaną na potrzeby odbiorcy innowacyjność. Zaangażowanie klientów  

w proces innowacji staje się wyróżnikiem współczesnej orientacji marketingowej. Ar-

tykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat zaangażowania konsumentów  

w proces współtworzenia innowacji. Przedstawiono w nim typologię innowacyjnych 

klientów, wskazano motywatory zaangażowania w proces innowacji i zaproponowano 

kierunki dotyczące współpracy między klientami i przedsiębiorstwami w procesie in-

nowacji. Konkluzje dotyczą możliwości wykorzystania kokreacji klienta w procesie 

innowacji w aplikacjach związanych z marketingiem. Współtworzenie innowacyjności 

przez klientów stanowi obiecującą strategię pozycjonowania, którą menedżerowie mogą 

realizować w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Translated by Monika Zajkowska  
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Motywy wprowadzania nowych pozycji  
asortymentowych w podmiotach handlu  

detalicznego żywnością 

Kody JEL: L81, M21, M31  

Słowa kluczowe: asortyment, oferta handlowa, handel detaliczny, motywy, handel 

żywnością 

Streszczenie. W artykule na podstawie wyników badań własnych, realizowanych meto-

dą wywiadu bezpośredniego wspomaganego kwestionariuszem, weryfikacji poddano 

motywy, które brane były pod uwagę przez przedsiębiorców handlu detalicznego  

w procesie kompozycji asortymentu. Przyjęto przy tym założenie, że motywy te są 

zdywersyfikowane w przypadku różnych grup produktów. W analizie wykorzystano 

zestaw cech klasyfikacyjnych podmiotów, który umożliwił poszukiwanie związków 

między przyjętymi rozwiązaniami w zakresie polityki asortymentowej a wynikami 

ekonomicznymi i pozycją rynkową badanych firm. Klasyfikacja według miejsca reali-

zacji sprzedaży pozwoliła wykazać różnice w motywach zmian w asortymencie firm 

działających na terenach o różnym stopniu zurbanizowania. Badanie własne przeprowa-

dzono w 2015/2016 roku na grupie 321 podmiotów handlu detalicznego funkcjonują-

cych w województwie podkarpackim, w których ofercie znajdowały się produkty żyw-

nościowe. 

Wprowadzenie 

Obszarem merytorycznym artykułu jest zagadnienie kompozycji asortymento-

wej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego żywnością. Przyjmując, że  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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w przypadku przedsiębiorstw handlowych decyzje dotyczące szerokości oraz 

głębokości asortymentu stanowią podstawę sprawnej realizacji sprzedaży, po-

szukuje się odpowiedzi na pytanie, jakimi motywami kierują się przedsiębiorcy 

handlu detalicznego żywnością, wprowadzając produkty, których dotychczas 

nie oferowano w ich sklepie. Za cel artykułu przyjęto próbę ustalenia czynni-

ków, których uwzględnienie w procesie komponowania asortymentu przekłada-

ło się na relatywnie korzystniejsze efekty rynkowe i sytuację ekonomiczną fir-

my. Szczególną uwagę zwrócono na oczekiwania klientów, sugestie hurtowni-

ków i producentów oraz zachowania konkurentów jako inspirację do działań 

polegających na modernizacji asortymentu. Weryfikacji poddano także tezę, że 

innymi motywami kierowano się, wprowadzając do oferty sklepu nowe artyku-

ły żywnościowe, chemiczno-kosmetyczne oraz gospodarstwa domowego. 

Realizacji celu i weryfikacji tezy badawczej podporządkowano kategory-

zację badanych podmiotów wykorzystaną do analizy w artykule. Prezentowane 

w nim spostrzeżenia konstruowane są w odniesieniu do badanych przedsię-

biorstw ogółem, ale także do ich poszczególnych podgrup wyodrębnionych  

z wykorzystaniem kryteriów, takich jak: miejsce funkcjonowania (miasto, 

wieś), wielkość podmiotu wyrażona liczbą osób pracujących w podgrupach 

porównywalnych do metodyki GUS oraz wysokość wskaźnika rentowności 

przychodów brutto z ustaleniem podgrup jako: I: (od -∞ do średnia‒odchylenie 

standardowe), II: <od średnia‒odchylenie standardowe do średnia), III: <od 

średnia do średnia+odchylenie standardowe), IV: <od średnia+odchylenie stan-

dardowe do +∞). W artykule kryteria te traktowane są jako obiektywne, wyni-

kające z faktów oraz obliczonych wskaźników. 

W artykule wykorzystano także kilka kryteriów klasyfikacji traktowanych 

jako subiektywne, które wynikały bezpośrednio z deklaracji uczestniczących  

w badaniu przedstawicieli firm handlowych o przynależności do grup o zróżni-

cowanej pozycji rynkowej, sytuacji rozwojowej, przestrzennego zasięgu działa-

nia czy zdolności do konkurowania na otwartym rynku. 

Analiza prowadzona w artykule bazuje na danych uzyskanych ze źródeł li-

teraturowych, ale przede wszystkim na wynikach badania własnego zrealizowa-

nego na przełomie 2015 i 2016 roku z wykorzystaniem autorskiego kwestiona-

riusza wywiadu. W badaniu uczestniczyło 321 przedsiębiorców realizujących 

działalność w sferze handlu detalicznego prowadzących firmy w województwie 

podkarpackim. 

Czynnikiem doboru przedsiębiorstw do uczestnictwa w badaniu był fakt 

posiadania w asortymencie produktów żywnościowych, część z nich prowadziła 

przy tym sprzedaż także kosmetyków czy chemicznych środków czystości oraz 

produktów należących do kategorii AGD. 

W efekcie przeprowadzonych badań ustalono, że głównym motywem 

wprowadzania do asortymentu nowych produktów były oczekiwania klientów, 
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co jest zgodne z podejściem teoretycznym. Podmioty o korzystniejszych wyni-

kach ekonomicznych wyrażonych wysokością wskaźnika rentowności przycho-

dów brutto nie bagatelizowały jednak możliwości wykorzystania propozycji 

hurtowników i producentów. Wiele uwagi poświęcały także na obserwację 

rozwiązań konkurencji. W badanych podmiotach o mocnej pozycji rynkowej 

asortyment wzbogacano o nowe towary również z własnej inicjatywy. Analizy 

podmiotów o zróżnicowanym charakterze asortymentu potwierdziły występo-

wanie zasadniczych różnic między przedsiębiorstwami oferującymi towary 

żywnościowe, chemiczno-kosmetyczne oraz AGD. Sugestie klientów były naj-

ważniejszym motywem uzupełniania oferty sklepu wyłącznie o nowe produkty 

żywnościowe. W przypadku produktów chemicznych i kosmetyków istotnego 

znaczenia nabierały propozycje hurtowników, zaś w odniesieniu do artykułów 

gospodarstwa domowego były to oferty producentów. 

Asortyment w podmiotach handlu detalicznego 

Główną funkcją handlu detalicznego jest pośredniczenie między producentami 

a konsumentami w wymianie towarowej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb 

nabywców przy jednoczesnej realizacji aspiracji ekonomicznych przedsiębior-

ców funkcjonujących w sferze handlu. Podstawą takiej działalności jest zestaw 

wszystkich produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo, czyli asorty-

ment (Grzesiuk, 2000, s. 35). 

Współczesne firmy realizujące handel detaliczny często budują bardzo 

złożony asortyment. W założeniu asortyment stanowiący podstawowy element 

marketingu mix jednostki handlowej ma przede wszystkim na celu zapewnienie 

obrotów, ale także wyróżnienie oferty danej placówki na tle pozostałych. Uni-

kalna oferta asortymentowa jest punktem wyjścia do konstruowania polityki 

cenowej, promocyjnej czy dystrybucji. Swobodny dostęp klientów do szerokiej 

gamy produktów w różnych wariantach i gatunkach, a także licznych substytu-

tów oferowanych w placówkach o zdywersyfikowanych formatach i atutach 

sprawia, że oferta sklepu musi w możliwie najwyższym stopniu sprostać po-

trzebom zgłaszanym przez klientów. 

Aby dokonać najwłaściwszej kompozycji asortymentu, menedżerowie 

podmiotów handlu detalicznego powinni wziąć pod uwagę segment rynku, do 

którego kierują ofertę, zweryfikować potencjalny popyt oraz ustalić poziom 

konkurencji. Wśród kluczowych uwarunkowań oferty asortymentowej należy 

wymienić (Mikołajczyk, 2008, s. 129): cechy chemiczno-fizyczne produktów, 

potencjalne obroty i popyt, przewidywaną marżę handlową, warunki funkcjo-

nowania jednostki, zapotrzebowanie na powierzchnię sprzedażową oraz koszty 

dotyczące obrotu produktami. 

Struktura asortymentu handlowego rozpatrywana jest ze względu na prze-

krój dostępnych branż, grup towarowych oraz artykułowych, a także pojedyn-
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czych artykułów (Łukasik, 2008, s. 42). Jedne z pierwszych decyzji w kwestii 

kształtowania oferty dotyczą głębokości i szerokości asortymentu (rys. 1). To 

przez jego pryzmat klienci będą oceniać atrakcyjność danej placówki handlowej. 

Warianty  

asortymentu 

Głębokość 

płytki głęboki 

szerokość 

wąski 
niewiele marek w kilku po-

krewnych liniach produktu 

wiele marek w kilku pokrew-

nych liniach produktu 

szeroki 
niewiele marek w dużej liczbie 

różnych linii produktów 

wiele marek w dużej liczbie 

różnych linii produktów 

Rysunek 1. Warianty asortymentu 

Źródło: Mruk, Rutkowski, 1999, s. 35. 

Rzadziej opisywaną charakterystyką jest spójność asortymentu rozumiana 

jako stopień pokrewieństwa między różnymi liniami produktów. Wskazuje ona 

na podobieństwo między liniami produktów dostępnymi w sklepie (Waniowski, 

Sobotkiewicz, Daszkiewicz, 2010, s. 178). 

Zmiany asortymentowe łączą się najczęściej z działaniami ukierunkowa-

nymi na powiększenie zakresu oferty towarowej, czyli pogłębieniem bądź po-

szerzeniem asortymentu. Pogłębienie asortymentu powoduje zwiększenie moż-

liwości wyboru dla klienta i podkreśla profil przedsiębiorstwa, kreując jego 

wizerunek specjalisty. Wiąże się jednak ze wzrostem zapasów i stymuluje kon-

kurencję wśród podobnych produktów w sklepie. Zarówno poszerzanie, jak  

i pogłębianie asortymentu umożliwiają zdobycie klientów, którzy wysoko cenią 

możliwość zakupów w sklepach o bogatym asortymencie, jednak rozwój w obu 

tych kierunkach równocześnie nie zawsze skutkuje oczekiwanymi efektami 

ekonomicznymi (Grzesiuk, 2000, s. 35‒36). Wynika to po części z reguły 

80/20, co oznacza, że 20% asortymentu daje 80% wartości sprzedaży (Hutt, 

Speh, 1997, s. 152, 463, 475). Co więcej, mimo że największą grupą innowacji 

produktowych na świecie stanowią produkty żywnościowe, to zaledwie 10‒

15% tych innowacji zyskuje akceptację klientów i pozostaje na rynku dłużej niż 

rok (Olejniczak, 2008, s. 167‒168). Optymalizacja efektów finansowych suge-

ruje zatem zawężenie bądź spłycenie asortymentu, w szczególności przez rezy-

gnację z produktów rzadko nabywanych. Z drugiej strony marginalizacja towa-

rów wolniej rotujących pozbawia firmę atutu kompletności oferty, który dla 

wielu klientów jest kluczowy w wyborze sklepu, w którym dokonują zakupów 

(Cox, Brittain, 2000, s. 158). 

Kryteriami poprawności polityki asortymentowej w przedsiębiorstwie 

handlowym są m.in.: ukierunkowanie na potrzeby klientów i dostarczenie im 
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obsługi handlowej na wysokim poziomie, skupienie na sprzedaży produktów  

o szybkiej rotacji oraz elastyczność w zakresie asortymentu (Pilarczyk, Sławiń-

ska, Mruk, 2001, s. 147). Skłania to do spostrzeżenia, że podstawowym wy-

znacznikiem efektywności ekonomicznej polityki asortymentowej powinno być 

maksymalne ukierunkowanie na potrzeby i korzyści dla klientów, nie zaś chęć 

zaspokojenia aspiracji detalisty czy presja wywierana przez kooperantów. 

Uwarunkowania decyzji asortymentowych w badanych firmach 

Wdrażanie nowych produktów do oferty przedsiębiorstwa handlowego w wa-

runkach wzmożonej konkurencji między firmami przy wysokiej homogeniczno-

ści produktów żywnościowych staje się pewnego rodzaju koniecznością. Podą-

żanie za trendami rynkowymi jest uwarunkowaniem mocnej i trwałej pozycji 

konkurencyjnej. Należy jednak podkreślić, że automatyczne, przeprowadzane 

bez rzetelnej analizy kopiowanie nowych rozwiązań asortymentowych może 

doprowadzić do wzrostu ryzyka prowadzenia działalności handlowej, utraty 

stałych klientów, a w konsekwencji do upadku przedsiębiorstwa. 

Empiryczna identyfikacja najważniejszych bodźców wprowadzania mody-

fikacji w asortymencie (tab. 1‒3) wykazała ich zgodność z konceptualnym po-

dejściem. Jako priorytetowe źródło inspiracji zmian należy uznać sugestie 

klientów, które za stymulantę korekt w zakresie asortymentu wskazało trzech na 

czterech badanych przedsiębiorców. Dla o połowę mniejszego odsetka respon-

dentów inspiracją do takich decyzji były propozycje hurtowników. Sugestiami 

producentów kierował się w tej kwestii ponad co czwarty badany. Naśladując 

posunięcia konkurencji, działania polegające na wprowadzeniu do asortymentu 

nowych produktów realizowano w 23,7% firm uczestniczących w badaniu. 

Na uwagę zasługuje to, że w firmach prowadzących działalność na tere-

nach miejskich (tab. 1) decyzje dotyczące korekt w asortymencie podejmowano 

na podstawie szerszego spektrum przesłanek niż w podmiotach lokalizujących 

placówki na wsiach. Potwierdzają to wyższe odsetki wskazań na każdy z wa-

riantów kafeterii poza sugestiami klientów, co wynikać może z charakterystyki 

kontaktów interpersonalnych sprzedawców w sklepach wiejskich o mocno 

ograniczonym zasięgu działania czy grupie klientów. 

Wraz ze wzrostem wielkości firmy (mierzonej liczbą osób pracujących) 

rosło zainteresowanie propozycjami hurtowników (z nieznacznym zaburzeniem 

tej tendencji w największych badanych podmiotach), producentów oraz rozwią-

zaniami konkurentów jako stymulantami rozwoju asortymentu (tab. 1). Do 

słuszności przekonania o roli trafnego interpretowania preferencji klientów  

w budowaniu efektów ekonomicznych firm handlowych przekonuje fakt, że 

podmioty o najwyższych wskaźnikach rentowności przychodów brutto relatyw-

nie najczęściej brały pod uwagę sugestie klientów, a odsetek przedsiębiorców, 
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którzy kierowali się nimi jako przesłanką decyzji asortymentowych, malał wraz 

ze spadkiem rentowności badanego podmiotu. 

Tabela 1 

Stymulanty modyfikacji w asortymencie badanych firm (według kryteriów  

obiektywnych klasyfikacji przedsiębiorstw) (w %) 

 

Ogó-

łem 

Miejsce 

funkcjonowa-

nia 

Liczba osób  

pracujących 

Grupa rentowności  

przychodów brutto 

miasto wieś do 9 10-49 
50 i 

więcej 
I II III IV 

Przedsiębiorcy 

ogółem, 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym kierujący się w zmianach asortymentowych: 

sugestiami klien-

tów 76,0 71,6 82,7 79,2 66,2 72,7 70,7 74,6 77,4 82,5 

propozycjami 

hurtowników 35,2 38,7 29,9 34,7 36,5 36,4 29,3 34,4 34,5 43,9 

propozycjami 

producentów 28,7 32,0 23,6 27,5 31,1 36,4 41,4 31,1 17,9 26,3 

naśladownictwem 

względem konku-

rentów 23,7 25,8 20,5 22,9 25,7 27,3 15,5 24,6 25,0 28,1 

inne 0,3 0,5 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Podobne tendencje odnotowano także w przypadku propozycji hurtowni-

ków oraz naśladownictwa względem konkurencji, które to czynniki zyskiwały 

na znaczeniu wraz z poprawą rentowności firmy. Przeciwnie, o ile podmioty 

najsłabsze w 41,4% brały pod uwagę propozycje producentów, to miały one 

znaczenie już tylko dla 31,1% firm w II grupie rentowności i 17,9% firm o ren-

towności powyżej średniej mieszczących się w grupie III. Zdanie producentów 

zyskiwało ponownie na znaczeniu wśród reprezentantów przedsiębiorstw han-

dlowych o najwyższej stopie rentowności. Prawidłowości te skłaniają do przy-

jęcia tezy o konieczności kompleksowej analizy wszystkich stymulant rozwoju 

asortymentu bez marginalizowania czy faworyzowania znaczenia ich wybra-

nych wariantów.  

W tym kontekście zaskakuje odwrotna zależność między skłonnością 

przedsiębiorców do uwzględniania sugestii klientów oraz subiektywnie ocenia-

ną pozycją firmy na rynku (tab. 2). O ile preferencje nabywców uwzględniało 

3/4 menedżerów firm o mocnej pozycji rynkowej, to te o słabej pozycji zarzą-

dzane były przez osoby, które jeszcze częściej opierały decyzje na sugestiach 

klientów. Jednokierunkowa zależność wystąpiła natomiast między poprawą 

sytuacji rynkowej firmy a znaczeniem propozycji producentów w realizacji 

polityki asortymentowej. Ponadto wyłącznie w firmach o mocnej sytuacji jako 
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motyw do urozmaicania asortymentu wskazywano własną inicjatywę (inne). 

Był to także atut menedżerów firm rozwijających się, w których o około 6 pkt. 

proc. częściej niż w firmach stagnujących czy o pesymistycznych perspekty-

wach rynkowych kierowano się naśladownictwem względem konkurentów. 

Sukcesu rynkowego należy zatem upatrywać w postawach aktywnej przedsię-

biorczości oraz uważnej obserwacji warunków rynkowych kreowanych przez 

bezpośrednich konkurentów. Na charakterystykę firm o najgorszych perspek-

tywach rozwojowych składa się natomiast dwukrotnie wyższy niż w pozosta-

łych podmiotach wskaźnik selekcji nowych produktów pod wpływem propozy-

cji hurtowników. Firmy te relatywnie najczęściej uwzględniały także sugestie 

klientów, co ponownie zwraca uwagę na konieczność racjonalnego wyboru 

pozycji asortymentowych uwzględniających zarówno oczekiwania nabywców, 

jak i interesy przedsiębiorców. 

Tabela 2 

Stymulanty modyfikacji w asortymencie badanych firm (według kryteriów subiektyw-

nych klasyfikacji przedsiębiorstw) (w %) 

 
Ogółem 

Pozycja firmy  

na rynku 
Ocena sytuacji firmy 

moc-

na 

śred-

nia 
słaba rozwój 

stagna-

cja 
zanik 

Przedsiębiorcy ogółem, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym kierujący się w zmianach asortymentowych: 

sugestiami klientów 76,0 72,7 77,4 83,3 76,6 75,0 80,0 

propozycjami hurtowników 35,2 40,2 29,6 43,3 34,5 33,6 70,0 

propozycjami producentów 28,7 39,4 22,6 13,3 33,3 22,9 30,0 

naśladownictwem względem 

konkurentów 23,7 26,5 20,8 26,7 26,3 20,7 20,0 

inne 0,3 0,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Odmienne wzorce wdrażania zmian asortymentowych charakteryzują 

podmioty o różnym zasięgu działania (tab. 3). Przedsiębiorstwa funkcjonujące 

w skali lokalnej i regionalnej zdecydowanie częściej sugerowały się uwagami 

klientów, realizując podejście typu ssącego do kształtowania oferty handlowej. 

Jednostki o większym (ogólnokrajowym oraz międzynarodowym) zasięgu dzia-

łania częściej natomiast dokonywały zmian asortymentowych pod wpływem 

propozycji hurtowników, co wskazuje na nastawienie o charakterze pchania  

w zakresie rozwiązań asortymentowych. Ponadto przedsiębiorstwa o najmniej-

szym zasięgu funkcjonowania najrzadziej stosowały działania naśladowcze 

względem konkurentów, podczas gdy jednostki międzynarodowe w najwięk-

szym zakresie bezpośrednio podążały za posunięciami rywali rynkowych. 
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Tabela 3 

Stymulanty modyfikacji w asortymencie badanych firm w kontekście otwartego rynku 

(w %) 

 

Ogó-

łem 

Zasięg działania 
Zdolność do konkurencji  

w warunkach rynku UE 

lokal-

ny 

re-

gio-

nalny 

ogól-

no-

kra-

jowy 

mię-

dzy-

naro-

dowy 

bar-

dzo 

kon-

ku-

ren-

cyjna 

śred-

nio 

kon-

ku-

ren-

cyjna  

nisko 

kon-

ku-

ren-

cyjna 

nie-

kon-

kuren-

cyjna 

Przedsiębiorcy ogółem, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym kierujący się w zmianach asortymentowych: 

sugestiami klientów 76,0 78,5 82,9 53,8 50,0 73,6 75,2 79,7 76,9 

propozycjami hurtowni-

ków 35,2 34,3 29,3 50,0 41,7 30,2 36,9 35,6 34,6 

propozycjami producen-

tów 28,7 30,2 12,2 42,3 25,0 26,4 35,7 15,3 25,0 

naśladownictwem wzglę-

dem konkurentów 23,7 22,3 29,3 23,1 33,3 28,3 22,3 20,3 26,9 

inne 0,3 0,0 2,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Uwzględniając zdolności do konkurencji w warunkach rynku UE (tab. 3), 

można dostrzec wyróżniający się sposób postępowania podmiotów, które okre-

ślają się jako bardzo konkurencyjne. Najrzadziej wśród wszystkich grup przed-

siębiorstw wskazuje się w nich na sugestie klientów oraz propozycje hurtowni-

ków jako czynnik wpływający na zmiany asortymentowe. Najczęściej wśród 

wszystkich podmiotów w tej grupie podstawą modyfikacji oferty towarowej 

były natomiast zachowania konkurentów. Co więcej, grupy bardzo i średnio 

konkurencyjnych przedsiębiorców częściej niż pozostałe dokonywały zmian 

asortymentowych w wyniku współdziałania z producentami, czyli z pominię-

ciem pośrednich ogniw w łańcuchach dostaw. 

Mimo różnorodnych wzorców podejmowania decyzji asortymentowych 

należy podkreślić największą wagę sugestii klienckich wśród wszystkich grup 

podmiotów. Dowodzi to praktycznego znaczenia proklienckiego ukierunkowa-

nia działań przedsiębiorstw handlu detalicznego w województwie podkarpac-

kim. 

Motywy wdrażania zmian asortymentowych w różnych kategoriach  

produktowych  

Ze względu na to, że w badanej grupie znalazły się podmioty wzbogacające 

ofertę także o artykuły pozażywnościowe weryfikacji poddano różnice w mo-
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tywach stanowiących podstawę innowacji w asortymencie zdywersyfikowanych 

grup produktów (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Motywy zmian w asortymencie zdywersyfikowanych grup produktów (pro-

cent podmiotów dokonujących modyfikacji w ramach danej kategorii produktowej) 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Klienci mogli spodziewać się reakcji ze strony 76% jednostek handlo-

wych, gdy sugerowali wprowadzenie do oferty produktu żywnościowego. Na 

taką sugestię pozytywnie reagowano w 40,9% firm w przypadku produktów 

chemicznych i kosmetyków oraz jedynie w co piątej firmie, która w ofercie 

miała sprzęt AGD. Propozycje hurtowników były najważniejszą inspiracją uzu-

pełniania asortymentu w przypadku kosmetyków, zaś z sugestii producentów 

korzystano relatywnie najczęściej w sklepach, gdzie znajdowały się artykuły 

gospodarstwa domowego. Naśladownictwo konkurentów miało miejsce w po-

dobnym zakresie wśród firm oferujących żywność, jak i AGD. Relatywnie rza-

dziej z takiego działania korzystały podmioty obracające chemią i kosmetyka-

mi. Własną inicjatywę wykorzystywali w tym zakresie przede wszystkim 

przedsiębiorcy włączający do oferty produkty AGD. Prawidłowości te wynikają 

po części z wysokości marż na produktach w zdywersyfikowanych kategoriach 

asortymentu. Sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego wiązała się również 

z korzystnymi warunkami umów z dostawcami obejmującymi odroczone termi-
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ny zapłaty czy odpowiedzialnością producenta za działania promujące produk-

ty. 

Tezę o istotnym zróżnicowaniu motywów ingerencji w zakres asortymentu 

w zdywersyfikowanych grupach produktów zweryfikowano z wykorzystaniem 

statystycznej procedury chi-kwadrat. Porównanie zakresów empirycznego  

i hipotetycznego pozwala na poziomie istotności α = 0,05 stwierdzić istnienie 

statystycznie istotnych różnic w deklaracjach przedsiębiorców dotyczących 

nowych produktów w zdywersyfikowanych kategoriach. 

Podsumowanie 

Przedsiębiorcy wprowadzając do sprzedaży nowe produkty żywnościowe, kie-

rowali się przede wszystkim uwagami klientów. Główną podstawą decyzji  

o nowościach w asortymencie kosmetyków i produktów chemicznych były 

propozycje hurtowników, zaś artykułów gospodarstwa domowego ‒ sugestie 

producentów. 

Przedsiębiorstwa o najwyższych wskaźnikach rentowności przychodów 

brutto relatywnie częściej niż mniej rentowne podmioty bazowały w decyzjach 

o nowościach asortymentowych w zakresie żywności zarówno na preferencjach 

nabywców, jak i propozycjach hurtowników oraz rozwiązaniach realizowanych 

przez bezpośrednich konkurentów. U podstaw mocnej pozycji rynkowej można 

odnaleźć natomiast poważną rolę zaopatrzenia w nowe produkty pod wpływem 

propozycji producentów oraz własną kreatywność przedsiębiorcy, która stymu-

luje procesy rozwojowe, sprzyjając wzrostowi konkurencyjności w aspekcie 

konkurencji na otwartym rynku Unii Europejskiej. Mimo istotnej roli preferen-

cji klientów nie należy zatem lekceważyć szans wynikających z korzystnych 

propozycji hurtowników czy producentów. Ważna okazać się może także ob-

serwacja działań konkurencji. 
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Summary. In the paper, basing on the results of the author’s own research, conducted 

in a form of direct interview with the usage of a questionnaire, motives taken into ac-

count by retailers when shaping an assortment set are verified. It was assumed that the 

motives are diversified when comparing different groups of products. The analysis was 

conducted using some criteria classifying entities and it allowed to find some relations 

between solutions for assortment policy and economic results or market position of the 

enterprises under research. Classification by place of sale allowed to indicate some 

differences in motives for changes in assortment done by enterprises functioning at 

areas with different level of urbanization. The conclusions are based on results of the 

author’s research conducted in 2015/2016 within a group of 321 retailing entities func-

tioning in Podkarpackie voivodeship that offer food products. 
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Wybrane preferencje związane z zakupami  
w centrach handlowych a satysfakcja klienta 

Kod JEL: M30 

Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, lojalność klienta, preferencje zakupowe, segmen-

tacja rynku, centra handlowe 

Streszczenie. Konsumencka ocena miejsca dokonania transakcji, w szczególności funk-

cjonowania podmiotu handlowego, a w konsekwencji także i doświadczany poziom za-

dowolenia z przebiegu procesu zakupowego, wyrażane są w klasycznym ujęciu jako 

funkcja ocen wielu zmiennych opisujących poszczególne obszary funkcjonowania przed-

siębiorstwa. Pojawia się natomiast pytanie o rolę innych czynników, m.in. tych charakte-

ryzujących samego nabywcę. Celem artykułu jest próba weryfikacji hipotezy zakładają-

cej, że preferencje w zakresie sposobu dokonywania zakupów także przekładają się na 

ocenę podmiotu oraz wynikowy poziom zadowolenia z przebiegu transakcji. Do tego celu 

wykorzystane zostały wyniki obszernego badania klientów centrów handlowych. Na pod-

stawie pozyskanego materiału empirycznego przeprowadzono segmentację klientów we-

dług kryterium preferowanego sposobu dokonywania zakupu, wyrażonego pięcioma 

zmiennymi, następnie zaś w wyodrębnionych segmentach dokonano ewaluacji i porów-

nania deklarowanych ocen badanego podmiotu oraz poziomu zadowolenia respondenta. 

Wprowadzenie 

Satysfakcja klienta jest w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej zjawiskiem nie-

zwykle istotnym, jeśli nie decydującym o długoterminowym sukcesie przedsię-

biorstwa. Z tego też powodu jego badania, prowadzone zarówno w kontekście 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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przyczyn, mechanizmów powstawania, jak i konsekwencji dla funkcjonowania 

podmiotów znajdują się w centrum zainteresowania nauki oraz przedsiębiorców, 

agencji doradczych czy marketingowych. 

Istnieje wiele definicji satysfakcji klienta. Hill i Alexander postrzegają ją 

jako odzwierciedlenie tego, „w jakim stopniu produkt całkowity, oferowany 

przez daną organizację zaspokaja zbiór wymagań klienta” (Hill, Alexander 

2003). Antonides i van Raaij zwracają uwagę na pozytywną rozbieżność między 

dokonanym zakupem a oczekiwaniami jego dotyczącymi (Antonides, van Raaij, 

2003), zaś Olivier satysfakcję klienta określa jako osąd wskazujący, że cecha do-

bra lub usługi bądź dobro lub usługa sama w sobie zapewniła (lub zapewnia) 

przyjemny (pleasurable) poziom spełnienia (fulfilment) wiążącego się z naby-

ciem lub użytkowaniem wspomnianego dobra bądź usługi (Olivier, 2014).  

Można zauważyć, że zarówno przedstawione definicje, jak i inne, funkcjo-

nujące w literaturze, wskazują na istnienie dwóch obszarów czynników, które 

należy brać pod uwagę, rozważając procesy powstawania satysfakcji klienta.  

Z jednej strony jest to zbiór oczekiwań formułowanych przez klienta, które mogą 

dotyczyć zarówno samych właściwości oferty, jej ceny, jak również przebiegu 

procesu zakupowego w kontekście spełnienia przez przedsiębiorstwo określo-

nych przesłanek (obsługa klienta, szybkość transakcji itd.), z drugiej zaś zbiór 

rzeczywistych charakterystyk oferty i warunków zawarcia transakcji, które oce-

niane przez pryzmat posiadanych oczekiwań oraz innych cech konsumenta, prze-

kładają się na wynikowy poziom zadowolenia – ujęcie takie obserwowane jest  

w przeważającej większości funkcjonujących modeli powstawania satysfakcji 

(Erevelles, Leavitt, 1992). Co ważne, zbiory oczekiwań, a także właściwości 

oferty i procesu, nie są stałe, w ich obrębie można wyznaczyć różne obszary  

w zależności od tego, czy ofertę stanowi wyłącznie produkt, czy jest to usługa, 

czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem handlowym. 

Należy równocześnie podkreślić, że większość zarówno modeli, jak i badań 

dotyczących rozważanych zjawisk wydają się redukować kwestie oczekiwań do 

wymiarów pozostających pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przedsiębior-

stwa – takich jak wspomniane właściwości oferty i cena, wizerunek podmiotu, 

relacje pracownik-klient, przeszłe doświadczenia zakupowe i konsumpcyjne, czy 

chociażby możliwe metody redukcji ryzyka. Niekiedy oczekiwania definiowane 

są bardziej wąsko, wyłącznie w kontekście produktowym, jako przewidywania 

odnośnie do tego, że rozważana marka lub produkt posiada pożądane przez kon-

sumenta właściwości (Cadotte, Woodruff, Jenkins, 1987). Podejście takie z pew-

nością znajduje swoje uzasadnienie z punktu widzenia aplikacyjności pozyski-

wanych wyników, może jednak prowadzić do uzyskania nie do końca popraw-

nego obrazu badanego zjawiska. 

Może pojawić się zatem pytanie o rolę w procesie powstawania satysfakcji 

innych wymiarów oczekiwań, w szczególności tych niezwiązanych bezpośrednio 
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z konsumpcją dobra lub usługi i pozostających tym samym poza obszarem od-

działywania podmiotów gospodarczych. Warto przy tym podkreślić, że literatura 

wspomina o istnieniu takich czynników lub procesów czynniki te kształtujących. 

Można tu wymienić m.in. osobowość nabywcy (Mazurek-Łopacińska, 2003), po-

ziom jego innowacyjności (Dai, Luo, Liao, Cao, 2015), zaangażowanie w sytua-

cję decyzyjną i produkt czy chęć przynależności do określonej społeczności, nie-

koniecznie takiej o charakterze komercyjnym (Möhlmann, 2015). 

Prezentowane w artykule badanie koncentruje się na próbie odpowiedzi na 

pytanie o rolę w budowaniu satysfakcji klienta jednego z pozaproduktowych ob-

szarów oczekiwań ‒ preferencji odnośnie do wybranych aspektów przebiegu pro-

cesu zakupowego, pozostających poza oddziaływaniem przedsiębiorstw. Bada-

nie dotyczyło klientów centrów handlowych i ich satysfakcji z oferty ocenianego 

podmiotu (centrum handlowego). Na potrzeby prowadzonych rozważań oczeki-

wania odnośnie do procesu zdefiniowano jako poziom skłonności do odwiedza-

nia różnej liczby sklepów, wyboru różnych marek, traktowania zakupów jako 

formy spędzania wolnego czasu oraz dokonywania zakupów w towarzystwie. 

Założenia badawcze 

Celem badania stało się zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że wynikowy po-

ziom zadowolenia i poziom lojalności klienta, jak również ogólna ocena funkcjo-

nowania podmiotu handlowego pozostają w zależności z preferencjami w zakre-

sie sposobu dokonywania zakupów. Równocześnie sformułowano trzy pytania 

badawcze: 

1. Czy istnieje korelacja pomiędzy różnymi preferencjami odnośnie do sposobu 

dokonywania zakupów w centrach handlowych a wynikowym poziomem sa-

tysfakcji i lojalności klienta? 

2. Czy można mówić o tego rodzaju korelacjach w grupach klientów wyodręb-

nionych według kryterium preferencji odnośnie do sposobu nabywania? 

3. Czy stosunek ten różnicuje klientów pod względem doświadczanej satysfak-

cji oraz lojalności wobec miejsca dokonania transakcji? 

Materiał empiryczny niezbędny do zrealizowania tak zdefiniowanego celu 

pozyskano w trakcie większego projektu badawczego, zorientowanego na ocenę 

związku między motywacją pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta (Skow-

ron, Gąsior, 2017). Na potrzeby przedstawionego badania wykorzystano wyniki 

pozyskane w 2014 roku w grupie 1000 respondentów dobranych w sposób kwo-

towy (Churchill, 2002) wśród klientów lubelskich centrów handlowych – kwoty 

wyznaczono, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego w taki 

sposób, aby struktura próby odzwierciedlała, z punktu widzenia kryterium płci 

oraz przedziału wiekowego, strukturę badanej populacji. 

Preferencje w zakresie sposobu dokonywania zakupów na potrzeby badania 

wyrażono pięcioma zmiennymi, poddanymi pomiarowi przy wykorzystaniu 



Marcin Gąsior 292 

dwubiegunowych, sześciopunktowych, wymuszających skal o charakterze se-

mantycznym (Kaczmarczyk, 2003). Objęły one: (1) skłonność do odwiedzania 

wszystkich sklepów bądź koncentrację na sklepach wybranych, wcześniej zapla-

nowanych; (2) dokonywanie zakupów wyłącznie planowanych produktów bądź 

akceptację możliwości zakupu produktów nieprzewidzianych; (3) koncentrację 

na wybranych wcześniej, preferowanych markach bądź skłonność do wyboru 

różnych marek, również tych nieplanowanych bądź nienabywanych wcześniej; 

(4) traktowanie wizyty w centrum jako formy spędzenia wolnego czasu bądź 

traktowanie jej wyłącznie w kategoriach utylitarnych – zakupowych; (5) skłon-

ność do dokonywania zakupów samemu bądź w towarzystwie innych osób (ro-

dzina, znajomi). Należy przy tym zauważyć, że szersza dyskusja struktury i za-

kresu postaw wyrażonych przez tak zdefiniowane zmienne prezentowana była  

w literaturze wcześniej (Gąsior, 2015). 

Zjawiska satysfakcji lojalności także wyrażono pięcioma zmiennymi,  

w tym: ogólną oceną najczęściej odwiedzanego przez respondenta podmiotu na 

tle innych, funkcjonujących na lokalnym rynku, dystansem dzielącym, w opinii 

respondenta, dane przedsiębiorstwo od podmiotu idealnego i własną oceną po-

ziomu satysfakcji (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, Bryant, 1996) oraz skłon-

nością do ponownego skorzystania z usług danego podmiotu i skłonnością do 

zarekomendowania go innym konsumentom (Lam, Shankar, Erramilli, Murthy, 

2004). Zmienne te poddano pomiarowi przy wykorzystaniu 10-elementowych 

skal numerycznych, w których oceny niskie reprezentowały opinie negatywne, 

wysokie zaś pozytywne. 

Bezpośrednia zależność między preferencjami a satysfakcją i lojalnością 

Pierwszym etapem prowadzonej analizy było zweryfikowanie istnienia bezpo-

średnich korelacji między zdefiniowanymi wcześniej preferencjami odnośnie do 

sposobu dokonywania zakupu a kolejnymi wymiarami satysfakcji i lojalności 

klienta. Z uwagi na zastosowanie skal o charakterze porządkowym posłużono się 

współczynnikiem korelacji rang Spearmana, którego wartości, obliczone dla 

próby łącznie oraz w rozdzieleniu badanych według kryterium płci, przedsta-

wiono w tabeli 1. Równocześnie dla porównania obliczono także współczynniki 

korelacji polichorycznej. Co do zasady, ich wartości nie odbiegały znacząco od 

współczynników korelacji rang (przy błędzie standardowym < 0,03), stąd też za-

prezentowane zostały wyłącznie dla grupy badanych łącznie. 
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Tabela 1 

Współczynniki korelacji pomiędzy postawami wobec zakupów  

a wymiarami satysfakcji i lojalności klienta 

  

Skłon-

ność do 

odwie-

dzin 

wszyst-

kich 

sklepów 

Skłon-

ność do 

niepla-

nowa-

nych za-

kupów 

Skłon-

ność do 

nabywa-

nia róż-

nych 

marek 

Zakupy 

jako 

sposób 

spędza-

nia wol-

nego 

czasu 

Prefero-

wanie 

samo-

dziel-

nych od-

wiedzin 

Badani 

łącznie 

Ocena w stosunku do in-

nych 

0,04 

0,07 

0,05 

0,06 

‒0,01 

‒0,01 
0,08 

0,10 
0,13 

0,13 

Skłonność do polecenia 
0,11 

0,13 
0,06 

0,05 

0,06 

0,07 

0,02 

0,02 

‒0,05 

‒0,07 

Skłonność do powtórnych 

odwiedzin 

0,02 

0,02 

‒0,05 

‒0,05 

0,05 

0,06 

‒0,18 

‒0,19 

‒0,12 

‒0,12 

Odległość od ideału 
0,03 

0,03 

0,02 

0,03 
0,07 

0,06 

0,03 

0,06 

0,05 

0,04 

Poziom zadowolenia 
0,09 

0,10 
0,07 

0,08 

0,04 

0,05 

0,03 

0,04 

-0,05 

-0,06 

Kobiety 

Ocena w stosunku do in-

nych 
0,04 0,03 -0,02 0,08 0,08 

Skłonność do polecenia 0,08 0,02 0,06 -0,04 ‒0,13 

Skłonność do powtórnych 

odwiedzin 
‒0,03 ‒0,09 0,05 ‒0,26 -0,25 

Odległość od ideału 0,04 0,03 0,02 ‒0,05 ‒0,05 

Poziom zadowolenia 0,06 0,02 0,00 ‒0,05 ‒0,14 

Męż-

czyźni 

Ocena w stosunku do in-

nych 
0,05 0,08 0,00 0,08 0,20 

Skłonność do polecenia 0,16 0,12 0,07 0,08 0,04 

Skłonność do powtórnych 

odwiedzin 
0,08 ‒0,01 0,04 ‒0,10 0,06 

Odległość od ideału 0,00 0,00 0,13 0,12 0,18 

Poziom zadowolenia 0,15 0,13 0,09 0,12 0,05 

Wartości współczynników istotnych statystycznie zostały pogrubione. W grupie badanych 

łącznie pierwszy podany jest współczynnik korelacji rang, poniżej – korelacji polichorycznej.  

W grupach wyodrębnionych według płci podany jest tylko współczynnik korelacji rang. 

Źródło: badania własne.  

Najważniejszym wnioskiem, który nasuwa się po przeanalizowaniu pozy-

skanych wyników, jest spostrzeżenie, że biorąc pod uwagę pozyskany materiał 

badawczy, nie można wykazać istnienia bezpośredniego związku między pozio-

mem zadowolenia i lojalności klienta a zmiennymi wyrażającymi jego podejście 

do dokonywania zakupów – niemalże wszystkie współczynniki korelacji osiągają 
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wartości bardzo zbliżone do zera. Sytuację tę można uzasadnić po pierwsze fak-

tycznym brakiem zależności między obiema grupami czynników, istnieniem za-

leżności o nieliniowym charakterze bądź istnieniem różnych zależności w róż-

nych podgrupach konsumentów, co stanowi przesłankę przeprowadzenia bar-

dziej szczegółowej analizy. 

Jedynym wyjątkiem wydaje się być tutaj skłonność do powtórnych odwie-

dzin centrum handlowego w grupie kobiet, w przypadku której można zaobser-

wować ujemną, bardzo niewielką, ale statystycznie istotką korelację ze skłonno-

ścią do traktowania zakupów jako sposobu spędzania wolnego czasu – wśród 

osób traktujących zakupy jako rozrywkę maleje lojalność wobec podmiotu, oraz 

do dokonywania zakupów samemu – osoby odwiedzające podmiot ze znajomymi 

są bardziej skłonne do powrotu w to samo miejsce. Pierwsze zjawisko można 

tłumaczyć w kategorii poszukiwania różnorodności, jako interpretację drugiego 

można wskazać traktowanie centrum handlowego jako relatywnie stałego punktu 

spotkań. 

Satysfakcja i lojalność w grupach o zbieżnych preferencjach 

Drugim krokiem prowadzonej analizy stała się ocena istnienia poszukiwanego 

związku nie w próbie rozważanej ogółem, ale w mniejszych grupach konsumen-

tów, łączących jednostki o zbliżonych preferencjach odnośnie do sposobu doko-

nywania zakupów. W celu wyodrębnienia tak zdefiniowanych grup posłużono 

się analizą skupień, prowadzoną przy wykorzystaniu metody k-średnich, począt-

kowo na podstawie zdefiniowanych uprzednio pięciu zmiennych reprezentują-

cych omawiane zagadnienia. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy ze zbioru kry-

teriów segmentacji wyłączono zmienną reprezentującą skłonność do dokonywa-

nia zakupów samodzielnie bądź w towarzystwie, ponieważ różnicowała ona re-

spondentów w bardzo niewielkim stopniu. Należy przy tym zaznaczyć, że pozo-

stałe zmienne nie były w znaczącym stopniu skorelowane.  

Docelowo wyodrębniono cztery skupienia, których profile, reprezentujące 

wartości średnie kolejnych zmiennych obliczone dla przypadków z danego sku-

pienia przestawiono na rysunku 1. Liczba skupień wyznaczona została a priori  

w oparciu o analizę dendrogramu wygenerowanego przy wykorzystaniu metody 

Warda z kwadratem odległości euklidesowej jako miarą odległości, następnie zaś 

potwierdzona przy wykorzystaniu V-krotnego sprawdzianu krzyżowego. W każ-

dym skupieniu znalazły się zatem osoby preferujące różne podmioty funkcjonu-

jące na rynku – kryteria podziału dotyczyły, jak wskazano uprzednio, wyłącznie 

preferencji odnośnie do przebiegu procesu zakupowego. 

Zdefiniowane w ten sposób skupienia ukazują klarowną i dość interesującą 

strukturę preferencji w zakresie dokonywania transakcji, która wydaje się wyra-

żać kolejne stopnie poziomu zaangażowania konsumenta w procesy zakupowe. 

Skupienie 1 (15,7% próby) łączy jednostki najbardziej otwarte na doświadczenia 
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zakupowe – skłonne w największym stopniu do odwiedzania wszystkich skle-

pów, akceptujące różne marki oraz nieplanowane zakupy, jak również traktujące 

zakupy w kategoriach spędzania wolnego czasu; skupienie 2 (22,2% próby) ‒ 

przypadki, które wydają się traktować doświadczenia zakupowe w kategoriach 

obowiązku – odwiedzają wyłącznie przewidziane wcześniej sklepy, nabywają 

także planowane produkty i raczej wybrane marki, a same zakupy traktują w ka-

tegoriach utylitarnych, podczas gdy respondenci z trzeciego skupienia (49,8% 

badanych) prezentują postawy pośrednie. 

 

Rysunek 1. Oceny średnie zmiennych wyrażających preferencje odnośnie do procesu 

zakupowego w kolejnych skupieniach 

Źródło: badania własne. 

Z przedstawionej prawidłowości wyłamują się natomiast jednostki zgrupo-

wane w czwartym wyodrębnionym skupieniu (12,3% próby). Grupa ta prezentuje 

pragmatyczne, ale świadome podejście do nabywania – badani z tej grupy trak-

tują wyjście na zakupy zdecydowanie w kategoriach utylitarnych, a nie jako 

formę spędzania wolnego czasu, nie deklarują też większej skłonności do niepla-

nowanych zakupów, z drugiej jednak strony chętnie odwiedzają wszystkie poten-

cjalnie interesujące miejsca, nie zamykają się także na różne, także nieplanowane 

wcześniej marki. 

W każdym z tak wyodrębnionych skupień obliczono następnie korelacje 

między zmiennymi wyrażającymi satysfakcję i lojalność klienta oraz jego prefe-

rencjami w zakresie przebiegu procesu zakupowego. Analiza ta wykazała, że: 

1. W grupie konsumentów najbardziej entuzjastycznie nastawionych do proce-

sów nabywczych (skupienie 1) można zauważyć korelację między tendencją 
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do odwiedzania wszystkich sklepów i ocenianiem danego podmiotu lepiej na 

tle innych (0,42) oraz korelację między preferowaniem samodzielnych od-

wiedzin oraz skłonnością do oceniania lepiej od innych (0,39) i deklarowania 

mniejszego dystansu dzielącego dane centrum od ideału (0,36). 

2. W grupie konsumentów najbardziej krytycznych wobec zakupów (skupienie 

2) można zauważyć wzrost skłonności do oceniania podmiotu jako lepszego 

od innych wraz ze wzrostem skłonności do odwiedzania konkretnych skle-

pów (0,33), co można zinterpretować jako zadowolenie z podmiotu grupują-

cego preferowane sklepy. 

3. W grupie konsumentów o podejściu pragmatycznym (skupienie 4) zaobser-

wowano związek między skłonnością do odwiedzania wszystkich dostęp-

nych sklepów a skłonnością do ponownych odwiedzin (0,34) oraz ogólnym 

poziomem zadowolenia (0,34), a także między skłonnością do odwiedzania 

centrum samemu a brakiem skłonności do zarekomendowania podmiotu in-

nym klientom (‒0,32) oraz brakiem skłonności do powtórnych odwiedzin  

(‒0,31). 

Na koniec zweryfikowano założenie mówiące, że skupienie, do którego zo-

stał zakwalifikowany badany, a tym samym jego ogólny stosunek do sposobu 

dokonywania zakupu, jest czynnikiem różnicującym poziom satysfakcji i lojal-

ności. Z racji niespełnienia przesłanki o rozkładzie zbliżonym do rozkładu nor-

malnego oraz równości grup i wariancji w grupach wykorzystany został test Kru-

skala-Wallisa, w którym zmienną niezależną (grupującą) była przynależność do 

skupienia, zaś zmiennymi zależnymi – zmienne wyrażające satysfakcję i lojal-

ność klienta. Ich wartości, obliczone osobno dla każdego skupienia, przedsta-

wiono na rysunku 2.  

Przeprowadzona analiza uprawomocnia odrzucenie hipotezy mówiącej  

o identyczności grup dla wszystkich zmiennych z wyjątkiem ogólnego poziomu 

zadowolenia klienta (p = 0,089), zatem można przyjąć, że stosunek do przebiegu 

procesu zakupowego różnicuje, a tym samym można domniemywać, iż ma także 

wpływ na skłonność do polecenia danego podmiotu, skłonność klienta do po-

wtórnych odwiedzin, postrzeganie dystansu dzielącego podmiot od ideału oraz 

jego ocenę na tle innych. 
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Rysunek 2. Wartości średnie zmiennych wyrażających zadowolenie i lojalność klienta 

w kolejnych wyodrębnionych skupieniach 

Źródło: badania własne. 

Przeprowadzone porównania wielokrotne dodatkowo wskazały, że: 

1. Dla oceny podmiotu na tle innych można mówić o statystycznie istotnych 

różnicach między opiniami osób najbardziej entuzjastycznie nastawionych 

do zakupów (skupienie 1) oraz osobami o stosunku pośrednim (skupienie 3) 

i o podejściu pragmatycznym (skupienie 4), przy czym osoby najbardziej en-

tuzjastyczne oceniają wybrany przez siebie podmiot wyraźnie lepiej niż po-

zostałe grupy. 

2. W przypadku skłonności do polecenia podmiotu można wskazać różnice 

między osobami nastawionymi entuzjastycznie (skupienie 1) oraz osobami  

o stosunku pośrednim (skupienie 3) i typowo utylitarnym (skupienie 2), przy 

czym ponownie osoby najbardziej entuzjastyczne są bardziej skłonne do po-

lecenia podmiotu. 

3. Analizując lojalność klienta, wyrażoną skłonnością do powtórnych odwie-

dzin, można zauważyć, że grupą istotnie różną od wszystkich pozostałych 

jest skupienie 3, grupujące respondentów o stosunku pośrednim – którzy de-

klarują wyraźnie niższą niż pozostali badani skłonność do ponownego od-

wiedzenia podmiotu. 

4. W przypadku dystansu dzielącego podmiot od ideału można także mówić  

o wielu różnicach między grupami, w szczególności respondenci najbardziej 

entuzjastyczni (skupienie 1) w sposób statystycznie istotny różnią się od 

wszystkich pozostałych grup, oceniając ten wymiar bardziej pozytywnie,  
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o istotnej różnicy można mówić także między skupieniem osób nastawionych 

najbardziej utylitarnie (skupienie 2) oraz o stosunku pośrednim (skupienie 3). 

Na koniec warto zauważyć dość interesującą prawidłowość – grupą, która 

oceniała podmiot najgorzej, nie była grupa konsumentów o najbardziej utylitar-

nym podejściu do zakupów (skupienie 3), ale konsumenci nastawieni w sposób 

pragmatyczny (skupienie 4). 

Podsumowanie 

Przedstawione wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do charakteru 

związku między posiadanymi przez klienta preferencjami odnośnie do przebiegu 

procesu zakupowego oraz jego wynikowym poziomem satysfakcji i lojalności, 

jednak nie ulega wątpliwości, że związek taki jest obserwowalny. O ile nie można 

stwierdzić bezpośredniej korelacji między obiema grupami czynników, w bada-

nej próbie udało się wykazać, że grupy konsumentów o różnych preferencjach 

odnośnie do przebiegu procesu zakupowego rzeczywiście deklarują istotnie 

różne poziomy satysfakcji i lojalności. 

Warto w związku z tym uwzględniać istnienie rozważanej zależności za-

równo w badaniach o charakterze stricte poznawczym, jak i aplikacyjnym – biz-

nesowym. Można tego dokonać przez: 

a) ujęcie rozważanych preferencji jako dodatkowych czynników kształtują-

cych zjawiska satysfakcji i lojalności, być może także z uwzględnieniem 

nie tylko relacji bezpośredniej, ale także interakcji z innymi zmiennymi 

niezależnymi, jak chociażby oczekiwania konsumenta; 

b) opracowywanie wielu modeli, odrębnych dla różnych grup konsumen-

tów wyodrębnionych w oparciu o kryteria preferencji odnośnie do pro-

cesu zakupowego. 

Równocześnie dyskusja wpływu oczekiwań i preferencji odnośnie do prze-

biegu procesu zakupowego na poziom satysfakcji i lojalności klienta prowadzi 

do kolejnych, wymagających odpowiedzi pytań. Po pierwsze, przed włączeniem 

rozważanych preferencji do modelu powstawania zjawiska satysfakcji i lojalno-

ści należy zweryfikować, czy poziom zgodności podmiotu z oczekiwaniami kon-

sumenta formułowanymi w zakresie przebiegu procesu zakupowego, dotyczą-

cymi chociażby skłonności do odwiedzania wielu sklepów lub traktowania zaku-

pów jako formy spędzania wolnego czasu nie jest już dyskontowany w zmien-

nych niezależnych zwyczajowo ujmowanych w badaniach zadowolenia klienta. 

Być może bowiem konsumencka ocena cząstkowych aspektów funkcjonowania 

podmiotu, np. jego asortymentu, liczby sklepów, marek czy oferowanych usług 

dodatkowych, jest pochodną stopnia dopasowania jednostki do preferencji od-

wiedzającego. 



Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych… 299 

Może również pojawić się pytanie o wpływ ocenianego miejsca dokonywa-

nia zakupów. W każdym z wygenerowanych skupień znalazły się osoby odwie-

dzające różne jednostki, stąd też biorąc pod uwagę stałość preferencji wewnątrz 

skupienia, różnice w poziomie satysfakcji i lojalności mogły także być pochodną 

różnych charakterów ocenianych podmiotów, a dokładniej różnego stopnia ich 

dopasowania do oczekiwań i preferencji jednostki. 

 

Przedstawione badanie było częścią projektu sfinansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-

2011/03/D/HS4/04311. 
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Consumers’ Selected Preferences Related to the Processes of Purchasing  

in Shopping Malls and Consumer’s Satisfaction 

Keywords: consumer’s satisfaction, consumer’s loyalty, shopping preferences, market 

segmentation, shopping malls 

Summary. Consumer’s general evaluation of the place of purchase, in particular func-

tioning of a shopping entity, and, in a consequence, the experienced level of satisfaction 

are traditionally defined and explained using a set of variables that describe and express 

the evaluation of several aspects of company’s assets and operations. The question may 

arise, what is the impact and role of other factors, especially those which define the con-

sumer itself. The purpose of the paper is to verify the hypothesis that the consumer’s 

preferences related to the purchase process affects the level of satisfaction. In order to 

achieve this, the sample of shopping malls customers has been used. The customers were 

segmented into clusters that group individuals with similar expectations and preferences 

related to shopping process, and subsequently, the levels of satisfaction computed for 

each cluster were analysed and compared.   

Translated by Marcin Gąsior 

Cytowanie 

Gąsior, M. (2017). Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja 

klienta. Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 289–300. DOI: 10.18276/miz.2017.48-27. 



Marketing i Zarządzanie 

nr 2 (48) 2017, s. 301–310 

DOI: 10.18276/miz.2017.48-28 

ISSN: 1509-0507 | http://wnus.edu.pl/pl/miz/ 

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek1, Tomasz Czuba2 

Uniwersytet Gdański 
Wydział Ekonomiczny 

1 e-mail: ekoao@ug.edu.pl 
2 e-mail: t.czuba@ug.edu.pl 

Jakość obsługi klienta w sektorze  
małych i średnich przedsiębiorstw  

na przykładzie usług ubezpieczeniowych 

Kody JEL: D22, G20, G22 

Słowa kluczowe: jakość, ubezpieczenia, obsługa klienta, małe i średnie przedsiębior-

stwa 

Streszczenie. Wzrost konkurencji na rynku ubezpieczeniowym powoduje, że najważ-

niejszy dla działalności przedsiębiorstw w tej branży jest klient, który jest ostatecznym 

weryfikatorem świadczonych usług i który przez zgłaszane uwagi może wpływać na ich 

jakość. Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów oceny jakości usług ubezpie-

czeniowych w Polsce. W artykule wykorzystano źródła pierwotne pochodzące z badań 

dotyczących rynku ubezpieczeń w Polsce. Badaniu poddano zmiany w ocenie jakości 

usług ubezpieczeniowych w latach 2012‒1015. Analiza opiera się na ocenie procento-

wych zmian oceny jakości oraz przedstawienia wskaźników zadowolenia z tych usług  

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wprowadzenie 

Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkuren-

cja to czynniki, które wymuszają polepszanie obsługi klienta w strategii przed-

siębiorstw ubezpieczeniowych. Oznacza to zaangażowanie pracowników  

i wszystkich komórek organizacyjnych w poprawę jakości, eliminację wad, 

głównie przez zapobieganie przyczynom ich powstawania, a nie przez ich wy-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/


Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Czuba 302 

krywanie oraz ciągłe rozpoznawanie zmieniających się oczekiwań i wymagań 

klientów, dokładnie mające wskazywać aktualne potrzeby użytkowników. 

Klient w gospodarce rynkowej traktowany jest priorytetowo, ponieważ dzięki 

niemu przedsiębiorstwo istnieje na rynku. Można zatem powiedzieć, że istot-

nym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw jest uznanie klienta za centralny 

podmiot, a zaspokojenie jego potrzeb za sens i cel każdej działalności. Jednym 

z ważniejszych elementów decydujących o przewadze przedsiębiorstw ubezpie-

czeniowych na rynku staje się więc jakość obsługi klienta. 

Chęć utrzymania stałych i pozyskania nowych klientów wymusza na 

przedsiębiorstwach ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, budowaną na 

podstawie nie tylko badania cech jakościowych usługi, ale i analizy produktów, 

silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, jak również szans i zagrożeń wynika-

jących z otoczenia. Zapewnienie dobrej jakości, odpowiadającej potrzebom 

użytkowników, wymaga od towarzystw ubezpieczeniowych stałego uwzględ-

niania ich opinii, z jednoczesnym osiąganiem najwyższego poziomu jakości we 

wszystkich sferach działalności. 

Istota i znaczenie jakości w obsłudze klienta 

We współczesnym świecie, w którym istnieje silna walka o klienta, pojęcie 

konkurencji dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Coraz częściej jednym z waż-

niejszych elementów decydujących o przewadze przedsiębiorstwa na rynku 

staje się jakość świadczonej usługi. Przedsiębiorstwo, jeśli chce aktywnie dzia-

łać na rynku, musi dostosować usługę do pewnego poziomu jakości, określone-

go przez wymagania swoich odbiorców. Na przestrzeni wieków jakość rozu-

miana była w bardzo różny sposób. Jej znaczenie w gospodarce uzależnione 

było od idei i poglądów reprezentowanych w danej epoce. Potrzeba ustalenia 

pewnych norm i przepisów prawnych dotyczących jakości wywołana została 

przede wszystkim społecznym podziałem pracy oraz pojawieniem się wymiany 

dóbr i usług. Przyjmuje się, że pojęcie jakości jako pierwszy określił Platon 

(427347 r. p.n.e.), nazywając ją poiotes z greckiego. Cyceron (106‒43 r. 

p.n.e.) nadał jej łacińską nazwę qualitas (ang. quality), której symbol Q jest do 

dziś powszechnie stosowany (Jazdon, Guzek, 1994, s. 9).  

Podejście do jakości uległo znacznemu przeobrażeniu w czasach rewolucji 

przemysłowej, charakteryzującej się niską jakością. Masowa produkcja prze-

znaczona dla anonimowego klienta spowodowała wzrost konkurencji na rynku, 

a tym samym wzrost możliwości wyboru określonych produktów. Rynek pro-

ducenta przekształcał się stopniowo w rynek klienta, wymagającego i świado-

mego swych praw. Sytuacja rynkowa zmusiła producentów do zatroszczenia się 

o jakość wytwarzanych towarów i świadczonych usług. Obok terminowości  

i ceny jakość stała się podstawowym narzędziem decydującym o zadowoleniu 

klienta i sukcesie przedsiębiorcy. Naukowcy zaczęli coraz więcej uwagi po-
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święcać jakości, definiując ją w różny sposób. Jedną z definicji jest tzw. charak-

terystyka jakości, czyli cecha lub zespół cech, takich jak właściwość, rodzaj, 

gatunek, wartość danego wyrobu, dających się wyodrębnić i pozwalających na 

wyróżnianie się produktu wśród innych, ze względu na jego wewnętrzną struk-

turę i związki z otoczeniem (Oniszczuk-Jastrząbek, 2007a, s. 549).   

Obok definicji przedstawiających jakość z punktu widzenia technicznego, 

ekonomicznego czy filozoficznego, opisuje się ją w ujęciu wieloaspektowym, 

wyróżniając: 

a) jakość rynkową (Crosby, 1979, s. 17; Feigenbaum, 1992, s. 20; Juran, 

1988, s. 15; Kiliński, 1970; Kotler, 1999, s. 49) – jako stopień, w któ-

rym wyrób zaspokaja potrzeby określonego użytkownika‒klienta, czyli 

jest zgodny z jego wymaganiami, z uwzględnieniem marketingu, pro-

jektu wykonania i utrzymywania przy możliwie niskich kosztach, z do-

pasowaniem ich do wymagań rynku; 

b) jakość zgodności (Nikon, 1974, s. 42) – jako stopień zgodności wyko-

nania z projektem lub odpowiednio ujętymi wymaganiami, co można 

tłumaczyć w ten sposób, że im standard jest niższy, tym jakość zgodno-

ści może być wyższa; 

c) jakość preferencji (Kiliński, 1970, s. 25) – jako stopień, w którym okre-

ślony wyrób znajduje pierwszeństwo przed innym wyrobem u danego 

klienta; 

d) jakość globalną (Kiliński, 1970, s. 25) – jako stopień, w którym okre-

ślona klasa (kategoria, do której zalicza się wyroby mające takie same 

istotne cechy) wyrobu odpowiada potrzebom określonego społeczeń-

stwa. 

Jeszcze inne podejście do jakości prezentuje U. Koppelmann, który mówi 

o jakości obiektywnej (Urbaniak, 1998, s. 103) ‒ gdy cechy produktu są mie-

rzalne; subiektywnej ‒ gdy cechy produktu wiążą się z odczuciami klientów, 

czyli są niemierzalne, oraz teleologicznej ‒ gdy cechy produktu oceniane są 

przez niezależną jednostkę. 

Z przedstawionych definicji można wywnioskować, że jakość rozumiana  

i definiowana jest bardzo szeroko, co wynika z różnic w stylach zarządzania 

przedsiębiorstwami. W związku z tym, dla pewnego ujednolicenia pojęć, przy-

jęto definicję jakości, którą najtrafniej opisuje międzynarodowa norma ISO 

8402, mówiąca że: „jakość jest to ogół właściwości obiektu, czyli procesu, 

usługi lub wyrobu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia stwierdzo-

nych i przewidywanych potrzeb” (Dendura, 1996, s. 10). 

Jakość – obok terminowości i ceny – to podstawowe narzędzie decydujące 

o zadowoleniu klienta i sukcesie przedsiębiorcy. Z powyższych rozważań wy-

nika, że rywalizując o klienta, przedsiębiorstwo powinno opierać się na trwa-

łych wartościach, tak dobierając zestaw działań, aby tworzyły one w całości,  
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z punktu widzenia klienta, niepowtarzalną wartość. Kluczem do sukcesu stają 

się te umiejętności, które w sposób wyróżniający zaspokajają potrzeby wybra-

nej grupy klientów przez oferowanie jedynego w swoim rodzaju zestawu korzy-

ści, umożliwiających przezwyciężenie działań konkurencji (Oniszczuk-

Jastrząbek, 2013b, s. 71). 

Analizując różne definicje jakości i odnosząc je do rynku ubezpieczeń, 

można spróbować pokusić się o stwierdzenie, że usługi ubezpieczeniowe mają 

specyfikę polegającą na tym, że są swego rodzaju produktem niepostrzeganym  

i jednocześnie przy tym masowym. Zdajemy sobie bowiem sprawę z ich istnie-

nia, ale dopiero w sytuacji wygenerowanej potrzeby lub niebezpiecznego zda-

rzenia. W otoczeniu rynkowym zaś znajdują się wszędzie. Charakter usługi 

ubezpieczeniowej sprawia, że jej jakość jest trudna do zdefiniowania i mierze-

nia. Jak pisze H. Wyrębek: „najogólniej przez jakość usług rozumie się zdol-

ność do zaspokojenia potrzeb klienta, do świadczenia usług spełniających lub 

przekraczających oczekiwania klienta” (Wyrębek, 2011, s. 184). Więcej na 

temat badań jakości usług ubezpieczeniowych piszą m.in. Wyrębek (2011), 

Stoma, Doroszewicz (2009) czy Prymon-Ryś (2011).  

Metodyka badawcza 

Przy zbieraniu informacji od przedsiębiorców reprezentujących sektor MSP 

wykorzystana została metoda wywiadu bezpośredniego. Wielkość próby przed-

stawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wielkość próby 

Rok 
Ogółem 

MSP 

Mikro  

(0‒9 zatrudnionych) 

Małe 

(10‒49 zatrudnionych) 

Średnie 

(50‒249 zatrudnionych) 

2012 1094 n = 612 n = 318 n = 164 

2013 1094 n = 603  n = 300 n = 200 

2014 1100 n = 600 n = 300 n = 200 

2015 1100 n = 600 n = 300 n = 200 

Źródło: Quaklifct…, 2012, s. 7; Quaklifct…, 2013, s. 7; Quaklifct…, 2014, s. 7; Quaklifct…, 

2015, s. 7. 

Badania zrealizowano w następujących terminach: 9.03.‒30.03.2012, 

12.04.‒12.05.2013, 20.03.‒11.04.2014 oraz 5.03.‒26.03.2015. Metoda badania 

to wywiad bezpośredni (PAPI).  

W każdej z grup zatrudnienia próba ma charakter reprezentatywny. W celu 

prezentacji wyników niezależnie od wielkości zatrudnienia pokazywanych  

w raporcie jako ogółem MSP (ogółem dane ważone) stworzono system wag, 

który pozwala na uzyskanie wyników dla całego rynku. 
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Badanie przeprowadzono na obszarze wszystkich 16 województw w całej 

Polsce: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnoślą-

skiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podkar-

packiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, 

warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. 

Dobór próby miał charakter losowy, a operatem losowania była lista 

przedsiębiorstw przygotowana przez GUS. Algorytm losowania przedsiębiorstw 

reprezentujących sektor MSP został opracowany przez zespół specjalistów  

z firmy Qualifact. Próbę przedsiębiorstw wybierano techniką losowania syste-

matycznego. Warstwowanie badanej populacji według sekcji (produkcja, bu-

downictwo, handel, hotele/restauracje, transport, pośrednictwo finansowe, ob-

sługa nieruchomości, edukacja, pozostałe itp.) oraz województwa zagwaranto-

wało odpowiednią proporcję liczby przedsiębiorstw reprezentujących różne 

sektory gospodarki.  

Ocena jakości obsługi ubezpieczeniowej ‒ wyniki badań 

Respondenci oceniali dziewięć aspektów poziomu obsługi ubezpieczeniowej, 

takich jak: szerokość oferty usług ubezpieczeniowych, zakres ryzyk objętych 

ubezpieczeniem, wysokość składki, wymagania dotyczące dokumentacji przy 

zawieraniu ubezpieczenia, kompetencje agentów/osób obsługujących, indywi-

dualne podejście do klienta w zakresie ceny, indywidualne podejście do klienta 

w zakresie produktu, sprawność operacyjną i serwisową ‒ obsługa bez nadmia-

ru dokumentów, ogólną obsługę sprzedażową (tab. 2). 

Tabela 2  

Ogólna ocena aspektów poziomu obsługi ubezpieczeniowej 

Aspekt poziomu obsługi ubezpieczeniowej 
Ogółem MSP 

2012 2013 2014 2015 

Szerokość oferty usług ubezpieczeniowych 4,71 4,73 4,65 4,58 

Zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem 4,53 4,49 4,48 4,31 

Wysokość składki 4,23 4,13 4,14 4,02 

Wymagania dotyczące dokumentacji przy zawieraniu ubez-

pieczenia 
4,40 4,42 4,31 4,12 

Kompetencje agentów/osób obsługujących 4,62 4,69 4,50 4,36 

Indywidualne podejście do klienta w zakresie ceny 4,48 4,37 4,37 4,32 

Indywidualne podejście do klienta w zakresie produktu 4,51 4,62 4,40 4,30 

Sprawność operacyjna i serwisowa ‒ obsługa bez nadmiaru 

dokumentów 
4,48 4,58 4,38 ‒ 

Źródło: Quaklifct…, 2012, s. 111; Quaklifct…, 2013, s. 120; Quaklifct…, 2014, s. 124; Qua-

klifct…, 2015, s. 118. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że klienci przedsiębiorstw ubezpie-

czeniowych w największym stopniu byli zadowoleni z szerokości oferty usług 

ubezpieczeniowych (4,71 w 2012 roku i odpowiednio 4,73 – 2013 rok; 4,65 – 

2014 rok; 4,58 – 2015 rok), kompetencji agentów (4,62 w 2012 roku i odpo-

wiednio 4,69 – 2013 rok; 4,50 ‒ 2014 rok) i kompetencji osób obsługujących 

(4,36 – 2015 rok). Natomiast przedsiębiorstwa korzystające z ubezpieczeń  

w najmniejszym stopniu były zadowolone z wysokości składki (4,23 – 2012 

rok; 4,13 – 2013 rok; 4,14 – 2014 rok; 4,02 – 2015 rok), wymagań dotyczących 

dokumentacji przy zawieraniu ubezpieczenia (4,40 – 2012 rok; 4,31 – 2014 rok; 

4,12 – 2015 rok) i indywidualnego podejścia do klienta w zakresie ceny  (4,37 – 

2013 rok).  

Do oceny poziomu obsługi ubezpieczeniowej w poszczególnych przedsię-

biorstwach wykorzystano wskaźniki syntetyczne. Syntetyczny wskaźnik po-

ziomu obsługi jest sumą ocen siedmiu różnych aspektów obsługi ubezpiecze-

niowej i może osiągnąć maksymalny poziom 40 punktów.  

Ocena sposobu likwidacji szkód – wyniki badań 

Respondenci oceniali 11 elementów procesu likwidacji szkód: kulturę osobistą 

personelu (uprzejmość, pomoc), łatwość zgłoszenia szkody, rzetelność wyko-

nania oględzin, ogólny sposób likwidacji szkody, procedurę zgłoszenia szkody, 

stopień skomplikowania dokumentów, poziom informacji w trakcie likwidacji 

szkody, kompetencje personelu (rzeczoznawców), szybkość wykonania oglę-

dzin, wypłatę odszkodowania w wysokości adekwatnej do poniesionej straty, 

rzetelność wyceny szkody, szybkość wypłaty odszkodowania (tab. 3). 

Tabela 3  

Ogólna ocena sposobu likwidacji szkód (przedsiębiorstwa, które likwidowały szkody) 

Aspekt likwidacji szkód 
Ogółem MSP 

2012 2013 2014 2015 

Kultura osobista personelu (uprzejmość, pomoc) 4,40 4,31 4,14 4,21 

Łatwość zgłoszenia szkody 4,32 4,46 4,12 4,20 

Rzetelność wykonania oględzin 4,22 4,17 4,11 4,05 

Ogólna ocena sposobu likwidacji szkody 4,20 4,11 ‒ ‒ 

Procedura zgłoszenia szkody 4,18 4,32 4,17 ‒ 

Stopień skomplikowania dokumentów 4,14 4,13 3,77 4,22 

Poziom informacji w trakcie likwidacji szkody 4,12 3,99 3,98 - 

Kompetencje personelu (rzeczoznawców) 4,06 4,18 4,00 3,94 

Szybkość wykonania oględzin 4,04 4,15 3,98 ‒ 

Wypłata odszkodowania w wysokości adekwatnej do po-

niesionej straty 
3,92 4,12 3,99 4,28 

Rzetelność wyceny szkody 3,90 3,69 3,84 ‒ 

Szybkość wypłaty odszkodowania ‒ ‒ 3,86 4,31 

Źródło: Quaklifct…, 2012, s. 118; Quaklifct…, 2013, s. 127; Quaklifct…, 2014, s. 133; Qua-

klifct…, 2015, s. 128. 
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Respondenci, którzy likwidowali szkody w 2012 roku, najwyżej w proce-

sie likwidacji szkód ocenili kulturę osobistą personelu (4,40), łatwość zgłosze-

nia szkody (4,32) i rzetelność wykonania oględzin (4,22). Natomiast respon-

denci, którzy likwidowali szkody w 2013 roku, najwyżej w procesie likwidacji 

szkód ocenili łatwość zgłoszenia szkody (4,46), procedurę zgłaszania szkody 

(4,32), kulturę osobistą personelu (4,31) i kompetencje rzeczoznawców (4,18). 

Natomiast w 2014 roku najwyżej w procesie likwidacji szkód oceniono: proce-

durę zgłoszenia szkody (4,17), kulturę osobistą personelu (4,14), łatwość zgło-

szenia szkody (4,12) i rzetelność wykonania oględzin (4,11), a w 2015 roku: 

szybkość wykonania oględzin (4,31) oraz wypłatę odszkodowania w wysokości 

adekwatnej do poniesionej straty (4,28). Najgorzej zaś wypadły kompetencje 

personelu (rzeczoznawców) (3,94). 

W przeprowadzonym badaniu respondenci (także ci, którzy nie likwidowa-

li szkód w ciągu ostatnich 12 miesięcy) ocenili również ważność poszczegól-

nych aspektów procesu likwidacji szkód. Najważniejsze w poszczególnych 

latach były/są aspekty finansowe (tab. 4).  

Tabela 4  

Ocena ważności aspektów procesu likwidacji szkód 

Aspekt likwidacji szkód 
Ogółem MSP 

2012 2013 2014 

Szybkość wypłaty odszkodowania 4,73 4,89 4,57 

Rzetelność wyceny szkody 4,73 4,70 4,55 

Szybkość wykonania oględzin 4,70 4,66 4,66 

Wypłata odszkodowania w wysokości adekwatnej do ponie-

sionej straty 
4,70 4,73 ‒ 

Kompetencje personelu (rzeczoznawców) 4,69 4,67 4,52 

Rzetelność wykonania oględzin 4,68 4,56 4,68 

Kultura osobista personelu (uprzejmość, pomoc) 4,67 4,67 4,75 

Łatwość zgłoszenia szkody 4,64 4,62 4,62 

Poziom informacji w trakcie likwidacji szkody 4,62 4,55 4,52 

Procedura zgłoszenia szkody 4,58 4,63 4,55 

Stopień skomplikowania dokumentów 4,58 4,57 4,61 

Brak danych za 2015 r. 

Źródło: Quaklifct…, 2012, s. 120; Quaklifct…, 2013, s. 129; Quaklifct…, 2014, s. 135. 

Największą wagę w 2012 roku przedsiębiorstwa przywiązywały do szyb-

kości wypłaty odszkodowania (4,73), rzetelności wyceny szkody (4,73) oraz 

szybkości wykonania oględzin (4,70). Najmniej istotne okazały się: stopień 

skomplikowania dokumentów (4,58 ) i procedura zgłoszenia szkody (4,60). 

Warto jednak zauważyć, że ocena ważności tych elementów i tak pozostaje 

bardzo wysoka. W 2013 roku największą wagę przedsiębiorstwa przywiązywa-

ły także do szybkości wypłaty odszkodowania (4,89), wypłaty odszkodowania 
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w wysokości adekwatnej do poniesionej straty (4,73) oraz rzetelności wyceny 

szkody (4,70). Najmniej istotny był poziom informacji w trakcie likwidacji 

szkody (4,55). Największą zaś wagę w 2014 roku przedsiębiorstwa przywiązy-

wały do kultury osobistej personelu (4,75) oraz rzetelności wykonania oględzin 

(4,68) i szybkości wykonania oględzin (4,66). Natomiast najmniej istotny był 

poziom informacji w trakcie likwidacji szkody (4,52) i kompetencje personelu 

(4,52).  

Podsumowanie 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, na ocenę jakości usług ubezpieczenio-

wych wpływają m.in. takie czynniki, jak: fachowość i wiedza personelu, termi-

nowe wypłaty odszkodowań, wiarygodność, sposób likwidacji szkody czy 

szybkość i sprawność obsługi. Czynniki te powinny być na jak najwyższym 

poziomie, ponieważ kształtują ogólny wizerunek przedsiębiorstw ubezpiecze-

niowych. Należy pamiętać, że ocena jakości oferowanej usługi ubezpieczenio-

wej jest subiektywną oceną klienta, dlatego klienci mogą w odmienny sposób 

oceniać ten sam poziom jakości. Należy również zaznaczyć, że ocena jakości 

likwidacji szkody dokonywana jest przez pryzmat doświadczeń związanych  

z likwidacją szkody. Z kolei ocena jakości usługi danego towarzystwa ubezpie-

czeniowego dokonywana jest przez pryzmat zawierania umowy ubezpieczenia. 

Nie każdy klient dokonując zawarcia umowy ubezpieczenia, posiada jednocze-

śnie bagaż doświadczeń związany z likwidacją szkody. Można zatem stwier-

dzić, że ta ocena (ocena jakości) jest bardziej oceną subiektywną bazującą na 

wizerunku, marketingu szeptanym lub rekomendacji innych klientów. 

Od zadowolenia klienta zależy długofalowy sukces i zyskowność przed-

siębiorstw ubezpieczeniowych. Klient porównuje poziom świadczonej przez 

przedsiębiorstwo usługi ze swoimi oczekiwaniami. Jeśli oczekiwania te zostaną 

spełnione bądź przekroczone, odczuwa zadowolenie. Opinie klientów w znacz-

nej mierze przyczyniają się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i tym samym 

osiągania większych zysków. Dlatego też stałe podwyższanie poziomu jakości 

świadczonych usług, a tym samym poprawa standardu obsługi klienta, jest wa-

runkiem zwiększającym konkurencyjność podmiotu. 
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Quality of Customer Service in the Small and Medium Enterprise Sector  

on the Example of Insurance Services 

Keywords: quality, insurance, customer service, small and medium enterprises 

Summary The growth of competition on the insurance market causes that the customer, 

who is the ultimate verifier of provided services and whose feedback can influence the 

quality of services, is the most important most important for the business activity in this 

sector. The objective of the paper is the analysis of selected aspects of quality evalua-

tion of insurance services in Poland. The paper uses the primary sources coming from 

the research concerning the insurance market in Poland. The research concerned the 

changes in the evaluation of the quality of insurance services in the years 2012-2015. 

The analysis is based on the evaluation of the percentage changes of quality evaluation 

and presentation of indicators of satisfaction from these services in the sector of small 

and medium enterprises. 
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Streszczenie. Czynnikami determinującymi skuteczność systemu zarządzania bezpie-

czeństwem żywności są kompetencje, świadomość i zaangażowanie personelu. Personel 

realizujący zadania w systemie powinien podlegać systematycznej ocenie oraz doskona-

leniu przede wszystkim przez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych. Celem arty-

kułu jest analiza wytycznych zawartych w normie ISO 10015 dotyczących szkoleń oraz 

ocena możliwości ich wykorzystania jako narzędzia doskonalenia kompetencji personelu 

realizującego działania w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności. W artykule 

omówiono wymagania norm dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności  

w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wytyczne normy ISO 10015 dotyczące 

szkoleń w aspekcie ich wykorzystania w procesie planowania, organizowania, przepro-

wadzania i oceny szkoleń wewnętrznych w systemach zarządzania bezpieczeństwem 

żywności. 

Wprowadzenie 

Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów spożywczych w łań-

cuchu żywnościowym odgrywa człowiek, który może okazać się słabym ogni-
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wem systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wdrożonych w przedsię-

biorstwach należących do łańcucha (Trafiałek, Pawłowska, 2013). W przedsię-

biorstwach branży spożywczej za bezpieczeństwo żywności odpowiedzialni są 

wszyscy pracownicy na każdym szczeblu struktury organizacyjnej oraz z różnych 

działów, pracujący na różnych stanowiskach, wykorzystujących różnorodne 

umiejętności i poziomy wiedzy. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem żyw-

ności wymaga zaangażowania ze strony produkcji, inżynierii, dystrybucji, zaku-

pów surowców, uwzględniania opinii klientów oraz podejmowania działań zwią-

zanych z zarządzaniem personelem, uwzględniających szkolenia (British Retail 

Consortium, 2015). Dlatego każde przedsiębiorstwo wdrażające system zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności powinno opracować politykę bezpieczeństwa 

żywności, określającą zobowiązania przedsiębiorstwa w zakresie etyki i odpo-

wiedzialności personelu, a także rozwoju jego świadomości, zaangażowania  oraz 

kompetencji (IFS Food, 2012).  

Kompetencje pracowników realizujących zadania w systemie zarządzania 

bezpieczeństwem żywności mogą być definiowane takimi atrybutami, jak wy-

kształcenie, wyszkolenie, umiejętności oraz doświadczenie (PN-EN ISO 22000, 

2006), ale również jako stosowanie wiedzy, umiejętności i zachowań w praktyce 

(PN-ISO 10015, 2004). Podnoszenie kompetencji, a jednocześnie świadomości  

i zaangażowania personelu może być wynikiem studiowania literatury, wymiany 

doświadczeń, może być także następstwem wykonywanej pracy (Sitko-Lutek, 

2005). Jednak jednym z najczęściej stosowanych sposobów zapewnienia kompe-

tencji personelu są szkolenia pracowników wszystkich szczebli przedsiębiorstwa 

(Pocztowski, 2008). Szkolenia są niezbędne dla spełnienia zobowiązań przedsię-

biorstwa do dostarczania żywności bezpiecznej i wymaganej jakości na dyna-

micznie i stale rozwijający się rynek, na którym wymagania wszystkich stron za-

interesowanych bezpieczeństwem żywności (np. klientów, organów urzędowej 

kontroli żywności) stale rosną (PN-ISO 10015, 2004). Od świadomości, zaanga-

żowania i kompetencji personelu zależy skuteczność wdrożonego systemu zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności, dlatego przedsiębiorstwa w łańcuchu żywno-

ściowym muszą podejmować działania w celu doskonalenia zarządzania proce-

sem szkoleń.  

Narzędzi, jakie mogą być stosowane w zarządzaniu procesem szkoleń, do-

starcza norma PN-ISO 10015:2004 (dalej w artykule: ISO 10015). Norma ta de-

finiuje szkolenie jako proces zapewnienia i rozwijania wiedzy, umiejętności  

i sposobów zachowań w celu spełnienia wymagań (PN-ISO 10015, 2004). Szko-

lenia można również zdefiniować jako zaplanowany proces zmieniania postawy, 

wiedzy lub umiejętności przez uczenie się i osiągnięcie właściwych efektów  

w zakresie jednego lub kilku zadań w celu rozwijania umiejętności pracowników, 

aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby personalne przedsiębiorstwa (Arm-

strong, 2002). Stosowanie się do wytycznych zawartych w normie ISO 10015 
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wspomaga przedsiębiorstwo w identyfikowaniu i analizowaniu potrzeb dotyczą-

cych szkoleń, a następnie projektowaniu, planowaniu i realizacji szkoleń oraz 

ocenie ich wyników, a także monitorowaniu i doskonaleniu procesu szkolenia, 

tak aby cele przedsiębiorstwa w zakresie kompetencji personelu zostały osią-

gnięte (PN-ISO 10015, 2004).  

Wytyczne normy ISO 10015 są przeznaczone dla organizacji, które stosują 

systemowe podejście do zarządzania jakością swoich wyrobów i usług, oparte na 

wymaganiach norm ISO serii 9000. Jednak szkolenia są także niezbędne dla za-

pewnienia skuteczności również systemów zarządzania bezpieczeństwem żyw-

ności (Dzwolak, 2005). Celem artykułu jest analiza wytycznych zawartych  

w normie ISO 10015 dotyczących szkoleń oraz ocena możliwości ich wykorzy-

stania jako narzędzia doskonalenia kompetencji personelu realizującego działa-

nia w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

Wymagania norm dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności 

dotyczące szkoleń 

Jednym z obszarów wymagań norm dla systemów zarządzania bezpieczeństwem 

żywności, jak np. ISO 22000, IFS, BRC, są wymagania dotyczące odpowied-

niego zarządzania zasobami niezbędnymi do utrzymania i doskonalenia syste-

mów. W tym obszarze każda z norm określa wymagania dotyczące zasobów 

ludzkich jako jednego z kluczowych zasobów, determinującego skuteczność 

funkcjonowania systemów. Bezpieczeństwo żywności jest bowiem zapewniane 

przede wszystkim przez pracowników przedsiębiorstwa, którzy realizują w prak-

tyce politykę bezpieczeństwa żywności, tworzą i rozwijają system zarządzania 

bezpieczeństwem żywości, a także realizują i doskonalą procesy mające wpływ 

na bezpieczeństwo żywności (Trybuch, 2012). 

Podstawowym czynnikiem determinującym skuteczność każdego systemu 

zarządzania przedsiębiorstwem jest posiadanie przez personel ściśle określonego 

zasobu wiedzy (Ejdys, 2007). Kompetentny pracownik, dzięki odpowiedniej po-

stawie i cechom osobistym, chce i umie pozytywnie wykorzystać posiadaną wie-

dzę oraz umiejętności dla realizacji zadań wynikających z wdrożonego systemu  

(Wojtyńska, 2008). Stąd też personel przedsiębiorstwa wykonujący prace mające 

wpływ na bezpieczeństwo żywności, jej jakość oraz zgodność z wymaganiami 

prawnymi powinien mieć odpowiednie kompetencje niezbędne do wykonywania 

pracy, obejmujące odpowiednie wykształcenie, wyszkolenie, umiejętności i do-

świadczenie (PN-EN ISO 22000, 2006; IFS Food, 2012; British Retail Consor-

tium, 2015). Pracownicy powinni być przede wszystkim świadomi tego, jak ich 

działania przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności oferowanej 

konsumentom, dlatego potrzeby w zakresie wymaganych kompetencji powinny 

być określane z uwzględnieniem wyników analiz zagrożeń i oceny ryzyka dla 

bezpieczeństwa żywności związanego z wykonywaną pracą (IFS Food, 2012). 
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Uświadomienie pracownikom źródeł zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz 

sposobów ich eliminowania i zapobiegania pozwala na bardzo istotne zmniejsze-

nie ryzyka wytworzenia produktu niebezpiecznego (Dzwolak, 2005). 

Wdrażając system zarządzania bezpieczeństwem żywości, kierownictwo 

powinno określić kompetencje wymagane dla każdego pracownika realizującego 

zadania mające wpływ na bezpieczeństwo żywności. Mogą być one określone  

w opisach stanowisk pracy, kartach kompetencji oraz w poszczególnych doku-

mentach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, np. w procedurach lub 

instrukcjach. Następnie w przedsiębiorstwie powinny zostać ustanowione udo-

kumentowane programy dotyczące szkoleń, obejmujące regularne przeglądy 

kompetencji posiadanych przez pracowników, zapewnienie szkoleń umożliwia-

jących pracownikom osiągnięcie wymaganych kompetencji oraz ocenę skutecz-

ności szkoleń (British Retail Consortium, 2015). 

Ustalając program szkoleń, przedsiębiorstwo powinno określić zakres wy-

maganych szkoleń, ich częstotliwość, języki, w jakich będą prowadzone, wyma-

gane kwalifikacje prowadzących oraz sposób oceniania skuteczności szkoleń 

(IFS, 2012; British Retail Consortium, 2015). Zakres planowanych szkoleń po-

winien być na bieżąco przeglądany i uaktualniany, z uwzględnieniem stwierdzo-

nych problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności (jak np. zatrucia pokar-

mowe, wycofanie produktu z rynku, reklamacje), wymagań przepisów prawa 

żywnościowego i zmian mających wpływ na system zarządzania bezpieczeń-

stwem żywności, jak np. modyfikacja produktu lub technologii produkcji (IFS 

Food, 2012). 

Pracownicy realizujący zadania w systemie zarządzania bezpieczeństwem 

żywności powinni być przeszkoleni w zakresie stosowania zasad systemu, pro-

cedur postępowania obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz monitorowania 

skuteczności działań realizowanych w systemie. W szczególności szkolenia po-

winny dotyczyć (PN-EN ISO 22000, 2006; IFS Food, 2012; British Retail Con-

sortium, 2015): 

 programów operacyjnych koniecznych do zapewnienia środowiska 

pracy umożliwiającego produkcję żywności bezpiecznej i zgodnej z wy-

maganiami prawnymi, 

 procedur czyszczenia i dezynfekcji oraz ochrony przed szkodnikami, 

 zarządzania procesem magazynowania surowców, półproduktów oraz 

produktów gotowych, 

 prac związanych z krytycznymi punktami kontroli oraz ich monitorowa-

niem, zwłaszcza obejmującym ocenę wyrobu i procesu opartą na danych 

subiektywnych (jak na przykład ocena wzrokowa), 

 prowadzenia badań laboratoryjnych wyrobów,  

 podejmowania działań korekcyjnych i korygujących, jeżeli wyniki mo-

nitorowania wykażą brak zgodności systemu z wymaganiami, 
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 zarządzania incydentami i potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi, 

wpływającymi na bezpieczeństwo żywności, jej jakość i legalność, 

 przyjęcia zewnętrznych inspekcji oraz kontroli uprawnionych organów, 

 ochrony dostępu do pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz obowiązujących 

procedur bezpieczeństwa, mających na celu zabezpieczenie żywności 

przez kradzieżą bądź przed celowym zanieczyszczeniem lub uszkodze-

niem. 

W celu zapewnienia skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem 

żywności kompetencje powinny być udziałem przede wszystkim członków ze-

społu bezpieczeństwa żywności, w tym jego przewodniczącego, audytorów we-

wnętrznych, osób prowadzących ocenę reklamacji oraz osób prowadzących ana-

lizy laboratoryjne produktu. Prowadzone szkolenia muszą sprawić, że wszyscy 

pracownicy będą świadomi polityki bezpieczeństwa żywności obowiązującej  

w przedsiębiorstwie, ważności spełniania wymagań przepisów prawa żywnościo-

wego oraz wymagań klientów dotyczących bezpieczeństwa żywności, a także 

swoich obowiązków wynikających z wdrożonego systemu zarządzania bezpie-

czeństwem żywności. W szczególności pracownicy powinni być świadomi (PN-

EN ISO 22000, 2006; IFS Food, 2012; British Retail Consortium, 2015): 

 objawów infekcji i chorób uniemożliwiających pracę z żywnością oraz 

procedur postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej ma-

jącej wpływ na bezpieczeństwo żywności, 

 zasad dotyczących noszenia i zmiany ubrań ochronnych w określonych 

strefach, zgodnie z wymaganiami w stosunku do produktu, 

 wymagań dotyczących higieny personelu, 

 specyfikacji produktu. 

Szkolenia powinny być prowadzone przy zatrudnieniu, przed rozpoczęciem 

pracy i obejmować cały personel przedsiębiorstwa, ale również pracowników se-

zonowych oraz pracowników z firm zewnętrznych. Wszystkie działania zwią-

zane z rozwojem kompetencji personelu podejmowane przez przedsiębiorstwo 

powinny być dokumentowane i oceniane pod kątem ich skuteczności. Z każdego 

szkolenia, zarówno prowadzonego przez pracowników przedsiębiorstwa, jak  

i firmy zewnętrzne, powinny być sporządzane i utrzymywane zapisy, obejmujące 

co najmniej takie informacje, jak nazwiska uczestników wraz z potwierdzeniem 

obecności, daty i czas trwania szkoleń, zakres tematyczny szkoleń oraz nazwiska 

prowadzących szkolenia (IFS Food, 2012; British Retail Consortium, 2015). 

Norma PN-ISO 10015:2004  

Na cele przedsiębiorstwa w obszarze kompetencji personelu realizującego dzia-

łania w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności może wpływać wiele 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym zmiany na rynku, technologia, 

innowacje, przepisy prawa żywnościowego, wymagania klientów oraz innych 
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stron zainteresowanych (PN-ISO 10015, 2004). Wszystkie te zmiany mogą wy-

magać od przedsiębiorstwa przeanalizowania potrzeb w zakresie szkoleń, nie-

zbędnych do elastycznego dostosowania wdrożonego systemu do zmienionych 

warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Skuteczność szkoleń jest więc jed-

nym z czynników determinujących skuteczność systemu zarządzania bezpieczeń-

stwem żywności, jego aktualizację oraz ciągłe doskonalenie.  

Przedsiębiorstwo powinno odpowiednio zarządzać procesem szkoleń, tak 

aby umożliwiały one realizację przyjętych celów w obszarze kompetencji perso-

nelu. Narzędzi, jakie mogą być stosowane w zarządzaniu procesem szkoleń, do-

starcza norma ISO 10015 zawierająca wytyczne, które przedsiębiorstwa mogą 

stosować podczas projektowania, wdrażania oraz doskonalenia procesu szkoleń. 

Stosowanie się do tych wytycznych umożliwia przedsiębiorstwu właściwe iden-

tyfikowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie i planowanie 

szkoleń z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb, prowadzenie szkoleń  

w sposób zapewniający realizację celów dotyczących kompetencji personelu, 

ocenę wyników szkoleń oraz monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesu szko-

leń. Dzięki temu szkolenia nie mają charakteru akcyjności i nie odbywają się 

przypadkowo, ale stanowią system ustawicznego szkolenia, tworzący charakte-

rystyczny, czteroetapowy cykl działań (Pocztowski, 2008). Norma zaleca, by 

proces szkoleń był oparty na czteroetapowym cyklu doskonalenia PDCA (plan, 

do, check, act). Takie systemowe podejście do szkoleń zapewnia ich skuteczność, 

a więc eliminowanie luki pomiędzy istniejącymi i wymaganymi kompetencjami 

(Żebrowska, 2004). Umożliwia także przedsiębiorstwu realizację celów w zakre-

sie kompetencji personelu (PN-ISO 10015, 2004). 

Skuteczność procesu szkoleń zależy od zaangażowania osób odpowiedzial-

nych za realizację jego poszczególnych etapów. Jednak również zaangażowanie 

pracowników, których kompetencje są rozwijane w ramach procesu szkolenia, 

może przyczynić się do tego, że będą w większym stopniu czuli się właścicielem 

procesu (PN-ISO 10015, 2004). Aby polityka szkoleniowa pracowników była 

prowadzona efektywnie, przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć osobę odpowie-

dzialną za zarządzanie procesem szkoleń, ich planowanie i nadzorowanie (Dzwo-

lak, Żuraw, 2003). Najczęściej jest to przewodniczący zespołu ds. bezpieczeń-

stwa żywności.  

Norma ISO 10015 jest przeznaczona dla tych przedsiębiorstw, które stosują 

systemowe podejście do zarządzania jakością swoich wyrobów i usług, oparte na 

wymaganiach norm ISO serii 9000. Szkolenia są także narzędziem rozwoju kom-

petencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności. Stąd 

wytyczne normy mogą być również stosowane przez przedsiębiorstwa należące 

do łańcucha żywnościowego. 
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Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych 

Przedsiębiorstwo wdrażające system zarządzania bezpieczeństwem żywności po-

winno rozpocząć proces wdrażania od przeszkolenia pracowników. Szkolenia nie 

powinny być jednak działaniem jednorazowym, ale powinny być systematycznie 

realizowane również na etapie utrzymania i doskonalenia systemu (Kołożyn-Kra-

jewska, Sikora, 2010). Stosując się do wytycznych normy ISO 10015, przedsię-

biorstwo przemysłu spożywczego powinno identyfikować potrzeby szkoleniowe 

na podstawie wyników analizy swoich obecnych i oczekiwanych potrzeb, wyni-

kających np. z przyjętej polityki bezpieczeństwa żywności, polityki rozwoju per-

sonelu, wymagań norm i przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żyw-

ności, a także informacji dotyczących oczekiwanych i rzeczywistych kompeten-

cji personelu, gromadzonych w ramach okresowych weryfikacji systemu zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności (PN-ISO 10015, 2004). Przedsiębiorstwo po-

winno określić i udokumentować kompetencje niezbędne do wykonania każdego 

zadania, które ma wpływ na bezpieczeństwo żywności, systematycznie oceniać 

kompetencje posiadane przez personel oraz sporządzać plany mające na celu zli-

kwidowanie wszelkich braków kompetencyjnych. Na tym etapie przedsiębior-

stwo powinno określić różnice między kompetencjami istniejącymi a wymaga-

nymi, ustalić pracowników, których istniejące kompetencje nie odpowiadają wy-

maganym, a także określić zakres niezbędnych szkoleń.  

Wymagania dotyczące kompetencji pracowników powinny być okresowo, 

regularnie przeglądane. Przedsiębiorstwo może identyfikować swoje przyszłe 

potrzeby, spójne z celami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, biorąc pod 

uwagę źródła wewnętrzne i zewnętrzne, jak np. (PN-ISO 10015, 2004): 

 zmiany struktury organizacyjnej, 

 zmiany infrastruktury oraz zmiany technologii produkcji, 

 wyniki okresowych ocen kompetencji pracowników, 

 wyniki okresowych ocen systemu zarządzania bezpieczeństwem żywno-

ści, np. audytów wewnętrznych i zewnętrznych, przeglądów zarządzania, 

 dane dotyczące pracowników sezonowych, 

 wnioski pracowników, 

 wyniki przeglądu zapisów z monitorowania krytycznych punktów kon-

troli i działań korygujących, w tym wynikających z reklamacji klientów, 

 zmiany przepisów prawnych i norm dotyczących bezpieczeństwa żyw-

ności. 

W wyniku przeglądów kompetencji personelu przedsiębiorstwo powinno 

określić i udokumentować braki kompetencyjne, wskazać rozwiązania mające na 

celu usunięcie tych braków, a następnie wyspecyfikować i udokumentować po-

trzeby dotyczące szkolenia (PN-ISO 10015, 2004).  
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Projektowanie i planowanie szkoleń 

Celem projektowania i planowania jest sporządzenie specyfikacji planu szkole-

nia. Specyfikacja planu szkolenia stanowi najlepszy sposób jednoznacznego 

określenia potrzeb przedsiębiorstwa, wymagań dotyczących szkolenia oraz ce-

lów, które mają być w jego wyniku osiągnięte (Wojtyńska, 2008). Na tym etapie 

przedsiębiorstwo powinno określić działania, które muszą być podjęte w odnie-

sieniu do braków kompetencyjnych, a także ustalić kryteria oceny wyników szko-

lenia i monitorowania procesu szkolenia (PN-ISO 10015, 2004). Danymi wej-

ściowymi do sporządzenia specyfikacji szkolenia mogą być wymagania przepi-

sów prawa żywnościowego, wymagania wynikające z polityki bezpieczeństwa 

żywności przedsiębiorstwa, w tym odnoszące się do świadomości i zaangażowa-

nia personelu, uwarunkowania finansowe, niezbędne zasoby oraz wymagania do-

tyczące czasu. Przygotowując specyfikację szkolenia, przedsiębiorstwo powinno 

także uwzględnić dostępność i motywację pracowników kierowanych na szkole-

nie. Dla każdego szkolenia przedsiębiorstwo powinno dokonać wyboru odpo-

wiednich metod szkolenia, jak np. kursy wewnętrzne oraz zewnętrzne, praktyki 

zawodowe, treningi na stanowiskach pracy czy samokształcenie (PN-ISO 10015, 

2004). 

Sporządzona specyfikacja szkolenia powinna jednoznacznie określać po-

trzeby przedsiębiorstwa dotyczące kompetencji, jakie mają być uzyskane przez 

szkolonych oraz cele dotyczące szkolenia. Ponadto w specyfikacji powinny być 

określone osoby szkolone, metody szkolenia, zakres tematyczny, czas trwania, 

wymagane zasoby (w tym finansowe) oraz kryteria i metody oceny wyników 

szkolenia. Na etapie projektowania i planowana szkolenia przedsiębiorstwo po-

winno także wybrać prowadzącego szkolenie. Zarówno osoba z wewnątrz, jak  

i z zewnątrz przedsiębiorstwa powinna być przed wyborem krytycznie oceniona 

(PN-ISO 10015, 2004). 

Realizacja i ocena wyników szkoleń 

Zgodnie z wytycznymi normy ISO 10015 szkolenia powinny być zrealizowane 

przez prowadzącego szkolenie zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfi-

kacji planu szkolenia. Na sukces realizacji szkolenia wpływ ma skuteczność 

współdziałania między przedsiębiorstwem prowadzącym szkolenie oraz szkolo-

nymi pracownikami, dlatego norma zaleca, by przedsiębiorstwo wspierało za-

równo prowadzącego szkolenie, jak i szkolonych na każdym etapie procesu. 

Przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim zapewnić zasoby niezbędne do re-

alizacji szkolenia, a także monitorować jego jakość. Wsparcie przed rozpoczę-

ciem szkolenia może obejmować przekazanie szkolącemu i szkolonym wymaga-

nych informacji dotyczących charakteru szkolenia, a także braków kompetencyj-

nych, które szkolenie ma usunąć. Podczas szkolenia wsparcie może obejmować 
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np. zapewnienie szkolonemu oraz szkolącemu narzędzi oraz wyposażenia. Z ko-

lei po zakończeniu szkolenia wsparcie może obejmować gromadzenie informacji 

zwrotnych zarówno od szkolącego, jak i szkolonego, a także przekazywanie in-

formacji zwrotnych kierownictwu i personelowi zaangażowanemu w proces 

szkolenia (PN-ISO 10015, 2004). 

Sama realizacja szkoleń nie wystarczy do uzyskania pożądanego efektu 

szkoleniowego (Dzwolak, 2005). Z tego względu przedsiębiorstwo powinno 

przeprowadzać ocenę wyników szkolenia w celu potwierdzenia, że zostały osią-

gnięte zarówno cele szkolenia, jak i cele przedsiębiorstwa w obszarze kompeten-

cji personelu. Ocena ta powinna dostarczać informacji na temat poziomu kompe-

tencji osiągniętych przez osobę szkoloną, będących podstawą do zidentyfikowa-

nia potrzeb podjęcia ewentualnych działań korygujących. Przedsiębiorstwo po-

winno prowadzić ocenę (PN-ISO 10015, 2004): 

a) krótkoterminową, obejmującą ocenę przez szkolonych metod szkolenia, 

a także wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku szkolenia; 

b) długoterminową, obejmującą ocenę pracy wykonywanej przez osobę 

szkoloną. 

Sprawozdania z oceny powinny stanowić daną wejściową do procesu mo-

nitorowania i doskonalenia szkoleń. 

Monitorowanie i doskonalenie procesu szkoleń 

Monitorowanie procesu szkoleń ma na celu potwierdzenie, że proces ten, będący 

częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przedsiębiorstwa, jest 

skuteczny w spełnianiu wymagań przedsiębiorstwa dotyczących rozwoju i do-

skonalenia kompetencji personelu realizującego działania w systemie. Bez takiej 

oceny nie ma możliwości stwierdzenia, czy zostały osiągnięte przyjęte w tym 

zakresie cele, a następnie, czy pracownicy poszerzyli swój potencjał kwalifika-

cyjny, czy dokonany został transfer nowej wiedzy i czy w wyniku tego transferu 

nastąpiły oczekiwane zmiany oraz czy zmiany te wpłynęły pozytywnie na sku-

teczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (Rybak, 2000). 

Przedsiębiorstwo powinno monitorować każdy z czterech etapów procesu 

w celu zidentyfikowania ewentualnych niezgodności wymagających podjęcia 

działań korygujących i zapobiegawczych. Stosując się do wytycznych normy ISO 

10015, proces powinien być monitorowany przez kompetentny personel, np. 

członków zespołu bezpieczeństwa żywności, niezależny od funkcji, w który jest 

bezpośrednio zaangażowany. Zasady monitorowania i stosowane metody (np. 

audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, obserwacje personelu podczas reali-

zacji zadań, przegląd zapisów dokumentujących funkcjonowanie systemu zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności) powinny być prowadzone zgodnie z udoku-

mentowanymi procedurami, a wyniki monitorowania powinny być zapisane (PN-

ISO 10015, 2004).  
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Podczas przeglądu procesu szkolenia, np. w ramach przeglądu systemu za-

rządzania bezpieczeństwem żywności prowadzonego przez kierownictwo przed-

siębiorstwa, powinny zostać zidentyfikowane wszelkie potrzeby i możliwości do-

skonalenia skuteczności każdego z jego czterech etapów. W przypadku gdy wy-

niki przeglądu wykażą spełnienie wymagań dotyczących szkoleń, przedsiębior-

stwo powinno uaktualnić zapisy dotyczące uzyskanych przez pracowników no-

wych kwalifikacji. Gdy wyniki monitorowania wykażą niespełnienie wymagań, 

przedsiębiorstwo powinno podjąć odpowiednie działania doskonalące. Mogą one 

obejmować np. aktualizację stosowanych procedur szkoleń bądź zrealizowanie 

nowych szkoleń (PN-ISO 10015, 2004).  

Podsumowanie 

Każde przedsiębiorstwo branży spożywczej powinno mieć świadomość 

wpływu szkoleń na ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bez-

pieczeństwem żywności. Dlatego szkolenia, a także podejmowanie działań  

w celu zwiększenia ich skuteczności, przedsiębiorstwo powinno traktować jak 

inwestycję, która przez zwiększenie świadomości pracowników przyniesie osz-

czędności materiałowe i czasowe (PN-ISO 10015, 2004; Dzwolak, 2005). Prawi-

dłowo zaplanowany, wdrożony i doskonalony proces szkoleń dla wszystkich pra-

cowników, począwszy od najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa, a skoń-

czywszy na personelu wykonującym czynności operacyjne w systemie zarządza-

nia bezpieczeństwem żywności, przyczynia się do zdobywania wiedzy i rozwija-

nia zawodowych kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorstwa należące do łańcu-

cha żywnościowego mogą stosować wytyczne normy ISO 10015 zarówno pod-

czas szkoleń wstępnych, prowadzonych na etapie wdrażania systemu zarządzania 

bezpieczeństwem żywności, jak i tych okresowych, związanych z utrzymaniem  

i doskonaleniem systemu. 

Zastosowanie wytycznych normy PN-ISO 10015:2004 gwarantuje, że 

przedsiębiorstwa należące do łańcucha żywnościowego podchodzą do szkoleń  

w sposób systemowy, co sprzyja osiąganiu celów przedsiębiorstwa. Stosując wy-

tyczne normy, przedsiębiorstwo projektuje, wdraża, utrzymuje i doskonali stra-

tegię i system szkoleń pracowników, których działania mają wpływ na bezpie-

czeństwo i jakość wprowadzanej na rynek żywności.  
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The Use of ISO 10015 in Improving Competences of the Personnel  

in Food Safety Management Systems 
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Summary. The factors determining the effectiveness of food safety management systems 

are competences, awareness and involvement of the personnel. Personnel with system-

related tasks needs to be regularly assessed and they should have the constant opportunity 

to grow professionally, firstly through regular participation in in-house training courses. 

The paper aims at analyzing guidelines for training contained in the ISO 10015 and at 

assessing the possibilities of using these guidelines as a tool for improvement of compe-

tences of staff with tasks in food safety management systems. The paper discusses re-

quirements of standards for food safety management systems in terms of human resources 

management as well as ISO 10015 guidelines on training in terms of their use in the plan-

ning, organization, provision and assessment of in-house training in food safety manage-

ment systems. 
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Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami  
w akredytowanym laboratorium badawczym 

Kody JEL: L15, L20 

Słowa kluczowe: akredytowane laboratoria, zarządzanie reklamacjami, doskonalenie 

Streszczenie. Celem artykułu jest analiza możliwości doskonalenia procesu zarządzania 

reklamacjami w akredytowanych laboratoriach na podstawie wykorzystania wytycz-

nych normy ISO 10002. W artykule przedstawiono wymagania normy ISO/IEC 17025 

dla akredytowanych laboratoriów dotyczące współpracy z klientami i postępowania  

z reklamacjami. Norma ISO/IEC 17025 nie określa szczegółowych wymagań o charak-

terze operacyjnym, jakie laboratorium powinno spełnić, wdrażając i doskonaląc proces 

postępowania z reklamacjami w ramach swojego systemu zarządzania. W związku  

z tym dokonano analizy wytycznych dotyczących planowania, wdrażania, oceny oraz 

doskonalenia procesu postępowania z reklamacjami określonych w normie ISO 10002 

pod kątem możliwości ich wykorzystania w systemie zarządzania akredytowanych 

laboratoriów. Określono działania, które może podjąć akredytowane laboratorium, aby 

proces zarządzania skargami i reklamacji był skuteczny i doskonalony. 

Wprowadzenie 

Jednym z narzędzi, jakie mogą stosować laboratoria badawcze w celu budowa-

nia swojej przewagi konkurencyjnej i osiągania trwałego sukcesu, jest system 

zarządzania oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 15025:2005, który 

jest podstawą uzyskania przez laboratoria akredytacji. Wdrożenie systemu,  

a następnie doskonalenie jego skuteczności umożliwia laboratoriom systema-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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tyczne zwiększanie zdolności do stałego dostarczania wiarygodnych wyników 

badań spełniających wymagania klientów, a także zwiększanie zadowolenia 

klientów oraz ich zaufania. Jednak nawet skutecznie utrzymywany i doskonalo-

ny system zarządzania potwierdzony certyfikatem akredytacji nie zagwarantuje, 

że nie wystąpi sytuacja, w której laboratorium dostarczy klientowi wyniki ba-

dań bądź obsłuży go niezgodnie z wymaganiami, a w odpowiedzi klient złoży 

skargę lub reklamację. 

Przez złożenie reklamacji niezadowolony klient może wyrazić swój brak 

satysfakcji, co umożliwiają mu przepisy prawne (Balon, 2011). Reklamacje są 

zatem sposobem komunikacji klienta z organizacją w celu poinformowania jej  

o niewłaściwej jakości usług oraz niezrealizowanych wymaganiach. Dla organi-

zacji każda reklamacja powinna być źródłem informacji o potrzebach dotyczą-

cych doskonalenia jakości usług, realizowanych procesów, wykorzystywanych 

zasobów czy procedur postępowania (Balon, 2016). 

Na zadowolenie klientów z postępowania z reklamacjami wpływają różne 

czynniki, jak np. przejrzystość i sprawiedliwość procedur reklamacyjnych, czas 

potrzebny na rozpatrzenie reklamacji, kompetencje personelu zaangażowanego  

w postępowanie z reklamacją, formy komunikacji z organizacją czy rekompensa-

ta otrzymana od organizacji po rozpatrzeniu reklamacji (Szkiel, 2016. s. 83‒96). 

Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania wytycznych doty-

czących procesu zarządzania reklamacjami zawartych w normie PN-ISO 

10002:2006 w systemie zarządzania akredytowanych laboratoriów celem zwięk-

szenia zadowolenia klientów i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.  

W związku z tym analizie poddano wymagania normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2005 w zakresie współpracy z klientem i postępowania z reklamacjami 

oraz wytyczne normy PN-ISO 10002:2006. Określono zasady i działania, które 

akredytowane laboratorium może podjąć, aby proces zarządzania skargami i re-

klamacji był skuteczny i doskonalony. 

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące współpracy  

z klientami i postępowania z reklamacjami 

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 będąca podstawą akredytacji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących zawiera zarówno wymagania dotyczące zarządza-

nia, jak i wymagania techniczne. Wśród wymagań z zakresu zarządzania znaj-

dują się m.in. wymagania dotyczące obsługi klienta. Zgodnie z nimi laborato-

rium badawcze powinno być gotowe do współpracy z klientami, aby mogli oni 

wyjaśniać swoje życzenia oraz monitorować działania laboratorium związane  

z realizowaną pracą (PN-EN…, 2005). Taka współpraca może obejmować m.in. 

umożliwienie klientowi rozsądnego dostępu do odpowiednich obszarów labora-

torium w celu uczestniczenia w charakterze świadka, badaniach wykonywanych 
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dla klienta, pod warunkiem że laboratorium jest w stanie zapewnić poufność 

wobec innych klientów. 

Ponadto zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 la-

boratorium powinno pozyskiwać informacje zwrotne od klientów (pozytywne  

i negatywne) celem doskonalenia systemu zarządzania, działalności w zakresie 

badań oraz obsługi klienta. Informacje takie laboratorium może uzyskiwać 

przez ocenę zadowolenia klienta czy też przeglądanie wraz z klientem raportów 

z badań. Laboratorium powinno utrzymywać kontakt z klientem przez cały czas 

realizacji pracy, w szczególności przy dużych zleceniach, a także informować 

klienta o każdym opóźnieniu lub ważnych odstępstwach w realizacji badań 

(PN-EN…, 2005). 

Jedną z informacji zwrotnych od klientów są skargi. W związku z tym 

norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zobowiązuje laboratorium do ustalenia 

polityki i procedury rozpatrywania skarg/reklamacji otrzymywanych od klien-

tów lub innych stron. Ponadto laboratorium powinno utrzymywać zapisy doty-

czące wszystkich skarg, ich rozpatrywania i działań korygujących podejmowa-

nych przez laboratorium  (PN-EN…, 2005). 

Ponadto, gdy jakiekolwiek aspekty badania wykonanego przez laborato-

rium lub wynik tej pracy nie odpowiada własnym procedurom laboratorium lub 

wymaganiom uzgodnionym z klientem, laboratorium powinno mieć ustaloną 

politykę i procedury, które powinny zapewnić: 

– ustalenie odpowiedzialności i uprawnień do zarządzania pracą niezgod-

ną z wymaganiami,  

– określenie i podejmowanie działań, takich jak np. zatrzymanie prac, 

wstrzymanie sprawozdań z badań, 

– dokonanie oceny znaczenia pracy niezgodnej z wymaganiami, 

– podjęcie korekcji, łącznie z decyzjami przyjęcia pracy niezgodnej  

z wymaganiami, 

– poinformowanie klienta i, gdy jest to niezbędne, anulowanie wyników, 

– określenie odpowiedzialności za wznowienie pracy (PN-EN…, 2005). 

W przypadku stwierdzenia pracy niezgodnej z wymaganiami, odstępstw 

od polityk i procedur w systemie zarządzania lub działań technicznych, labora-

torium powinno podjąć odpowiednie działania mające na celu usunięcie tych 

niezgodności, jak również ich przyczyn.  

Skargi klientów akredytowanych laboratoriów powinny być analizowane 

jako jedna z danych wejściowych na przeglądach zarządzania wykonywanych 

przez kierownictwo. Istotne jest, aby informacje dotyczące reklamacji zgłasza-

nych przez klientów przeanalizowano pod kątem przyczyn, wpływu na zadowo-

lenie klientów, częstotliwości występowania, kosztów generowanych dla labo-

ratorium, czasochłonności, a także kompetencji personelu zaangażowanego  

w realizację procesu (Szkiel, 2016, s. 83‒96). 
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Jak wynika z analizy wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, nor-

ma nie określa szczegółowych wymagań o charakterze operacyjnym, jakie labo-

ratorium powinno spełnić, wdrażając i doskonaląc proces postępowania z re-

klamacjami w ramach swojego systemu zarządzania. Zasady postępowania  

w ramach procesu, struktura organizacyjna niezbędna do jego realizacji, wyko-

rzystywane zasoby, zasady jego dokumentowania, a także metody oceny i do-

skonalenia powinny być wypracowane przez laboratorium. Aby proces postę-

powania z reklamacjami był skuteczny i efektywny oraz zapewniał zwiększanie 

zadowolenia klientów, podczas jego projektowania, wdrażania, utrzymywania  

i doskonalenia laboratorium może stosować wytyczne zawarte w normie PN-

ISO 10002:2006 (2006). 

Skuteczne postępowanie z reklamacjami w akredytowanym laboratorium 

jest także istotne z punktu widzenia utrzymania akredytacji. Polskie Centrum 

Akredytacji (PCA) jako jednostka nadzorująca akredytowane laboratoria 

przyjmuje skargi na te laboratoria w przypadku niezadowalającej odpowiedzi 

lub braku odpowiedzi na uprzednio złożoną skargę do akredytowanego labora-

torium. W takiej sytuacji PCA podejmuje kroki mające na celu rozpatrzenie 

skargi, pod warunkiem że dotyczy ona akredytowanej działalności. Jeżeli  

w wyniku rozpatrzenia skargi PCA będzie miało wątpliwości co do spełniania 

wymagań akredytacyjnych przez laboratorium, przeprowadza ocenę akredyto-

wanego laboratorium w ramach nadzoru specjalnego (DA-01, 2016), co może 

skutkować ograniczeniem bądź cofnięciem akredytacji. 

Polityka i zasady zarządzania reklamacjami 

Reklamacja to skierowane do organizacji wyrażenie niezadowolenia, związane-

go z jej wyrobami lub samym procesem postępowania z reklamacjami, gdzie 

oczekiwana lub wymagana jest odpowiedź lub rozwiązanie (PN-ISO…, 2006). 

Mówiąc najprościej, reklamacja to wyrażenie oczekiwań, które nie zostały speł-

nione (Olszewska, Szewczyk, 2012). Złożenie przez klienta reklamacji jest bar-

dzo często punktem krytycznym w relacji, weryfikującym, czy organizacja fak-

tycznie jest zorientowana na klienta i czy relacja będzie kontynuowana (Berger, 

Mitręga, 2016). Stąd też sposób, w jaki laboratorium postępuje z reklamacjami, 

istotnie wpływa na jakość jego relacji z klientami. 

Skargi i reklamacje klientów mogą dotyczyć zarówno działań laboratorium 

w obszarze systemu zarządzania, jak i jego działań technicznych, takich jak np.: 

– niedotrzymywanie ustaleń określonych w umowie lub wynikających  

z braku istotnych ustaleń z klientem podczas przeglądu umowy, 

– niezachowanie poufności i ochrony praw własności klienta, 

– nieprawidłowe opinie i interpretacje przekazane przez laboratorium za-

warte w sprawozdaniu z badań. 



Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami w akredytowanym… 327 

W celu skutecznego postępowania z reklamacjami norma PN-ISO 

10002:2006 zaleca przestrzeganie ogólnych zasad przewodnich, które przed-

stawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Zasady przewodnie skutecznego postępowania z reklamacjami 

Lp. Zasada Wyjaśnienie 

1. Widoczność 
podanie do szerokiej wiadomości (klientom, personelowi i innym stro-

nom zainteresowanym) informacji o tym, jak i gdzie składać reklamacje  

2. Dostępność 

udostępnienie informacji dotyczących szczegółów składania i rozwią-

zywania reklamacji, 

proces postępowania z reklamacjami i informacje wspomagające łatwe 

do zrozumienia i stosowania, 

informacje podane w zrozumiałym języku, 

dostępne informacje i pomoc w składaniu reklamacji we wszystkich 

językach lub formatach (np. w formularzu składania reklamacji) 

3. Sprawność 

natychmiastowe potwierdzenie odbioru każdej reklamacji, 

zajmowanie się reklamacjami bezzwłocznie zgodnie z ich pilnością (np. 

natychmiastowe rozwiązywanie ważnych problemów związanych  

z zagadnieniami zdrowia i bezpieczeństwa), 

uprzejme traktowanie składających reklamacje i informowanie o prze-

biegu procesu postępowania z ich reklamacjami 

4. Obiektywność 
zajmowanie się każdą reklamacją w sposób sprawiedliwy, obiektywny  

i bezstronny 

5. Opłaty 
nieobciążanie składającego reklamację opłatami związanymi z proce-

sem postępowania z reklamacjami  

6. Poufność 

dostępność informacji dotyczących osób składających reklamacje tylko 

do celów zajmowania się reklamacją w laboratorium, 

zabezpieczenie informacji przed ujawnieniem, o ile klient lub składają-

cy reklamację nie wyrazili specjalnej zgody na ich ujawnienie 

7. 

Podejście 

zorientowane 

na klienta 

przyjęcie podejścia zorientowanego na klienta, otwartość na informacje 

zwrotne łącznie z reklamacjami i wykazywanie przez swoje działania 

zaangażowania w rozwiązywanie reklamacji 

8. 
Odpowiedzial-

ność 

zapewnienie przez laboratorium, że jest wyraźnie ustanowiona odpo-

wiedzialność za działania i decyzje w odniesieniu do postępowania  

z reklamacjami oraz za ich raportowanie 

9. 
Ciągłe dosko-

nalenie 

ciągłe doskonalenie procesu postępowania z reklamacjami i jakości 

usług powinno być było stałym celem laboratorium 

Źródło: opracowano na podstawie PN-ISO…, 2006. 

Ponadto norma PN-ISO 10002:2006 zaleca, by kierownictwo było zaanga-

żowane w skuteczne i efektywne postępowanie z reklamacjami, a także promo-

wało to zaangażowanie wśród pracowników organizacji. Zgodnie z normą PN-

EN ISO/IEC 17025:2005 najwyższe kierownictwo powinno ustanowić politykę 

postępowania z reklamacjami, co zalecane jest również przez normę PN-ISO 

10002:2006. Polityka w zakresie postępowania z reklamacjami powinna być 

ukierunkowana na klienta i zgodna z polityką jakości laboratorium, a także udo-
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stępniona i znana całemu personelowi. Deklaracja kierownictwa laboratorium 

może obejmować zapewnienie, że każda skarga otrzymana do klienta laborato-

rium lub innych stron jest przyjęta i rozpatrzona rzetelnie i bezstronnie, a jej 

skutki i przyczyny zostaną przeanalizowane. Ponadto w polityce postępowania 

z reklamacjami kierownictwo może zapewnić, że w przypadku gdy skarga do-

tyczy badania wykonanego dla klienta i ma charakter reklamacji, badanie (jeśli 

będzie to konieczne) zostanie powtórzone na koszt laboratorium. 

Kierownictwo powinno także określić cele w zakresie postępowania z re-

klamacjami, spójne z celami jakości organizacji, zapewnić zasoby niezbędne do 

realizacji procesu oraz skuteczny przepływ informacji związanych z postępo-

waniem z reklamacjami dla klientów i innych stron zainteresowanych (PN-

ISO…, 2006). 

Wdrażanie i realizowanie procesu postępowania z reklamacjami  

w akredytowanym laboratorium 

Organizacje muszą dokładać starań, by mimo wystąpienia określonych nie-

zgodności klient pozostał nadal klientem organizacji, a nie odszedł do konku-

rencji (Szczepańska, 2007). Identyfikując wymagania klientów, laboratorium 

powinno zatem identyfikować także ich wymagania dotyczące procesu postę-

powania z reklamacjami, a następnie tak zaprojektować i wdrożyć proces, by 

wymagania te zostały spełnione. W ten sposób klienci składający reklamację 

mogą stać się najwierniejszymi klientami organizacji (Balon, Nowicki, Kafel, 

2015). 

Według wytycznych normy PN-ISO 10002:2006, planując proces postę-

powania z reklamacjami laboratorium powinno określić zarządczą i wykonaw-

czą strukturę organizacyjną niezbędną do jego realizacji. Zarządczą strukturę 

organizacyjną powinien tworzyć wyznaczony przez najwyższe kierownictwo 

przedstawiciel ds. postępowania z reklamacjami, którego odpowiedzialność 

obejmuje utrzymywanie skutecznego i efektywnego procesu postępowania  

z reklamacjami, jego monitorowanie, ocenę i raportowanie wyników, a także 

przedstawianie kierownictwu zaleceń dotyczących doskonalenia (PN-ISO…, 

2006).  

Norma PN-ISO 10002:2006 zaleca również stworzenie wykonawczej 

struktury organizacyjnej niezbędnej do skutecznej i efektywnej realizacji zadań 

w ramach procesu postępowania z reklamacjami. Zgodnie z wytycznymi normy 

kierownictwo powinno określić odpowiedzialność i uprawnienia personelu 

uczestniczącego w postępowaniu z reklamacjami oraz zapewnić wymagane 

kompetencje tego personelu (PN-ISO…, 2006). 

Istotnym zaleceniem normy PN-ISO 10002:2006 jest zachęcanie klientów 

do składania reklamacji, gdy nie są zadowoleni. Skuteczne rozwiązanie rekla-

macji umożliwia zwiększanie lojalności klientów, poprawę konkurencyjności,  
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a w rezultacie osiąganie trwałego sukcesu rynkowego (Barlow 2011; Wanagos, 

2010). W związku z tym laboratorium powinno dbać o to, by informacje doty-

czące procesu postępowania z reklamacjami były dla klientów łatwo dostępne 

(prezentowane np. w formie broszur, na stronie internetowej). Ponadto klient 

powinien być informowany o możliwości złożenia skargi/reklamacji w umowie 

na przeprowadzenie badań. 

Laboratorium powinno określić procedurę postępowania od momentu 

otrzymania reklamacji do jej zamknięcia. W tym celu może wykorzystać zale-

cenia normy PN-ISO 10002:2006 dotyczące poszczególnych etapów postępo-

wania z reklamacjami, co przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Etapy postępowania z reklamacjami 

Lp. Etap Wyjaśnienie 

1. 
Otrzymanie 

reklamacji 

zapisanie reklamacji bezpośrednio po jej wpłynięciu, łącznie z informa-

cjami wspomagającymi i niepowtarzalnym kodem identyfikacji (zapisy 

na formularzach dla składającego reklamację i wewnętrznych formula-

rzach do rozpatrywania i rejestrowania reklamacji) 

2. 
Śledzenie 

reklamacji 

udostępnienie składającemu reklamację aktualnego statusu (na żądanie  

i w regularnych odstępach czasu) 

3. 

Potwierdzenie 

przyjęcia 

reklamacji 

bezzwłoczne potwierdzenie otrzymania każdej reklamacji składającemu 

reklamację (np. za pośrednictwem poczty, przez telefon lub e-mail) 

4. 
Wstępna ocena 

reklamacji 

uwzględnienie w pierwszej kolejności takich kryteriów, jak dotkliwość, 

wpływ na bezpieczeństwo, złożoność, wpływ oraz potrzebę i możli-

wość natychmiastowego działania 

5. 
Badanie re-

klamacji 

podjęcie każdego racjonalnego wysiłku w celu zbadania wszystkich 

odpowiednich okoliczności i informacji towarzyszących reklamacji 

(poziom badania współmierny z wagą, częstością wystąpienia i dotkli-

wością reklamacji) 

6. 
Odpowiedź na 

reklamacje 

zaproponowanie odpowiedzi przez rozwiązanie problemu i zapobiega-

nie jego wystąpieniu w przyszłości (np. zwrot pieniędzy, ponowne 

wykonanie badania, odszkodowanie, przeprosiny); w przypadku braku 

możliwości rozwiązania reklamacji natychmiast – doprowadzenie do jej 

skutecznego rozwiązania tak szybko, jak jest to możliwe 

7. 
Komunikowa-

nie decyzji 

zakomunikowanie decyzji lub informacji o jakimkolwiek działaniu 

podjętym w odniesieniu do reklamacji zaraz po ich podjęciu  

8. 
Zamknięcie 

reklamacji 

jeżeli składający reklamację akceptuje proponowaną decyzję lub dzia-

łanie – zrealizowanie i zapisanie decyzji lub działania; jeżeli składający 

reklamację odrzuca proponowaną decyzję lub działanie – pozostawienie 

reklamacji otwartej oraz zapisanie i poinformowanie o alternatywnych, 

dostępnych możliwościach postępowania, wewnętrznych i zewnętrz-

nych 

Źródło: opracowano na podstawie PN-ISO…, 2006. 
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Norma zaleca również, by organizacja monitorowała wszystkie etapy pro-

cesu postępowania z reklamacjami – od momentu ich otrzymania aż do momen-

tu zamknięcia, gdy składający reklamację jest zadowolony (PN-ISO…, 2006). 

Monitorowanie i ocena procesu postępowania z reklamacjami 

Integralnym elementem doskonalenia procesu postępowania z reklamacjami 

powinna być jego ocena, stąd też norma PN-ISO 10002:2006 zaleca, by organi-

zacja dokonywała systematycznej oceny skuteczności i efektywności procesu 

(Szkiel, 2016). W tym celu laboratorium powinno gromadzić i dokumentować 

wszelkie informacje związane z realizacją procesu oraz wykorzystywać je ce-

lem zidentyfikowania potrzeb doskonalenia. Wszystkie skargi i reklamacje po-

winny być poddawane systematycznej analizie, aby móc ustalić przyczyny pro-

blemów i niezgodności, będących podstawą zgłaszanych reklamacji. Istotne jest 

również badanie zadowolenia klientów z procesu postępowania z reklamacjami 

oraz monitorowanie w odniesieniu do wcześniej ustalonych kryteriów, jak np. 

skuteczność i efektywność szkoleń w zakresie postępowania z reklamacjami, 

czas niezbędny do odpowiedzi składającym reklamacje czy stopień zadowolenia 

składającego reklamację (PN-ISO…, 2006).  

Norma zaleca także regularne prowadzenie audytów wewnętrznych proce-

su postępowania z reklamacjami w celu oceny jego zgodności z procedurami  

i przydatności do osiągania celów postępowania z reklamacjami. Oprócz audy-

tów wewnętrznych, norma PN-ISO 10002:2006 zaleca przeprowadzanie syste-

matycznych przeglądów procesu postępowania z reklamacjami przez najwyższe 

kierownictwo. Przeglądy te mają na celu zapewnienie stałej przydatności, ade-

kwatności, skuteczności i efektywności procesu, zidentyfikowanie potrzeb  

i możliwości jego doskonalenia, a także zidentyfikowanie potrzeb i możliwości 

doskonalenia usług dostarczanych klientom, realizowanych procesów oraz 

wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania (PN-ISO…, 2006). 

Podsumowanie 

Norma PN-ISO 10002:2006 została opracowana w celu dostarczenia organiza-

cjom różnych branż wskazówek dotyczących projektowania i wdrażania sku-

tecznego i efektywnego procesu postępowania z reklamacjami. Wytyczne te 

mogą zastosować również akredytowane laboratoria. W związku z tym na pod-

stawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że celem skutecznego postępowa-

nia z reklamacjami jest (w ramach spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2005), aby akredytowane laboratorium: 

– stosowało w praktyce zasady przewodnie określone w normie PN-ISO 

10002:2006, 
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– wykazywało zaangażowanie najwyższego kierownictwa w skuteczne  

i efektywne postępowanie z reklamacjami, 

– wykorzystało zalecenia normy PN-ISO 10002:2006 dotyczące postę-

powania z reklamacjami na poszczególnych etapach procesu przy usta-

laniu procedury skarg wymaganej normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, 

– szkoliło pracowników z zakresu postępowania z reklamacjami, 

– monitorowało i oceniało proces postępowania z reklamacjami, m.in. 

przez badanie zadowolenia klientów z postępowania z reklamacją. 

Wykorzystanie wytycznych zawartych w normie PN-ISO 10002:2006  

w celu doskonalenia procesu postępowania z reklamacjami może przynieść 

korzyści zarówno klientom składającym reklamacje, jak i samemu laborato-

rium. Klientom zapewnia bowiem dostęp do przejrzystego oraz skutecznego 

procesu, ukierunkowanego na rozwiązanie problemów zgłaszanych wraz z re-

klamacją, z kolei laboratorium umożliwia zwiększanie zdolności do rozpatry-

wania reklamacji w sposób spójny, systematyczny oraz sprawny, co umożliwia 

zwiększanie zadowolenia klientów oraz ich zaufania do organizacji (PN-ISO…, 

2006). 
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Improvement of the Process of Managing Complaints  

in Accredited Research Laboratory 

Keywords: accredited laboratories, complaints management, improvement 

Summary. The purpose of the paper is to analyze the possibilities of improving process 

of managing complaints in accredited laboratories, based on ISO 10002 standard guide-

lines. Requirements of ISO/IEC 17025 standard regarding cooperation with clients and 

dealing with complaints are discussed in the paper. ISO/IEC 17025 standard does not 

contain detailed operational requirements to be fulfilled by a laboratory implementing 

and improving the process of handling complaints within its management system. For 

that reason, guidelines regarding planning, implementing, assessing and improving the 

process of dealing with complaints described in ISO 10002 standard were analyzed for 

the possibility of using them in the system of managing accredited laboratories. The 

paper also indicates activities that may be undertaken by an accredited laboratory in 

order to make the process of managing complaints more effective and perfected. 

Translated by Joanna Wierzowiecka 

Cytowanie 

Wierzowiecka, J. (2017). Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami w akredytowanym 

laboratoriom badawczym. Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 323–332. DOI: 10.18276/ 

miz.2017.48-30. 

 



 

 

 

 

 

 

Polityka produktu w funkcjonowaniu  
podmiotów rynkowych  

 



 

 

 

 



Marketing i Zarządzanie 

nr 2 (48) 2017, s. 335–345 

DOI: 10.18276/miz.2017.48-31 

ISSN: 1509-0507 | http://wnus.edu.pl/pl/miz/ 

Joanna Dyczkowska 

Politechnika Koszalińska 
Wydział Nauk Ekonomicznych 

e-mail: jdyczkowska@wp.pl 

Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów 

Kod JEL: M31, L14, O32 

Słowa kluczowe: marka, operator logistyczny, wizerunek, pozycjonowanie 

Streszczenie. Marka stanowi istotny element kreowania wizerunku i pozycjonowania 

operatorów logistycznych na rynku. Celem artykułu jest porównanie opinii studentów  

o markach wybranych operatorów logistycznych. Wykorzystano takie metody badaw-

cze, jak: analiza literatury, analiza porównawcza i metoda pośrednich pomiarów sonda-

żowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. Świadomość tworzenia 

marek u operatorów logistycznych jest wysoka, potencjalni nabywcy rozpoznają lub 

przypominają sobie, do jakiej kategorii należy dana marka. Podjęte próby pozycjono-

wania ich oferty mogą zdecydować o konkurencyjnej przewadze opisanych firm na 

rynku polskim. 

Wprowadzenie 

Marka jest kategorią złożoną i zmieniającą się w czasie (Daszkowska, Koszał-

ka, 2008, s. 30), stąd zyskuje szczególne znaczenia dla operatorów logistycz-

nych. Obecnie marka stanowi istotny element kreowania lojalności nabywców, 

a w przypadku przedsiębiorstw TSL (transport‒spedycja‒logistyka) nadawców  

i odbiorców usług logistycznych. Marka dla firmy ma znaczący wpływ na jej 

pozycję konkurencyjną, a tym samym możliwość uczestnictwa w coraz bardziej 

globalnej rzeczywistości. W procesie budowania i umacniania pozycji przedsię-

biorstw TSL na rynku usług logistycznych znaczącą rolę odgrywają takie ele-

menty, jak tożsamość oraz wizerunek. Kształtowanie wizerunku, podobnie jak 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/


Joanna Dyczkowska 336 

każde inne działanie podejmowane przez przedsiębiorstwo logistyczne, powin-

no być przemyślane, zaplanowane i poprzedzone analizą sytuacji oraz poddane 

okresowej kontroli.  

Celem artykułu jest porównanie opinii studentów dwóch uczelni – Poli-

techniki Koszalińskiej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na te-

mat marek wybranych operatorów logistycznych. W artykule wykorzystano 

metody badawcze, takie jak: analiza literatury, analiza porównawcza i metoda 

pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza 

ankiety. Operatorzy logistyczni świadomie zwiększają wartość przedsiębiorstwa 

na rynku, na którym konieczne jest utrzymanie klientów docelowych (instytu-

cjonalnych i indywidualnych). Jednym z czynników kreowania wartości przed-

siębiorstwa jest wartość marki (Filipiak, 2008, s. 202). Mimo podobieństwa 

oferowanych usług logistycznych liderzy starają się wyróżnić w stosunku do 

pozostałych przedsiębiorstw na rynku, kreując marki produktów. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że marka przedsiębiorstw jest rozpo-

znawalna, ale klienci nie znają marek usług, które są oferowane na polskim 

rynku. Pozycjonowanie usług decyduje o konkurencyjnej przewadze opisanych 

firm na rynku światowym i europejskim. Badane przedsiębiorstwa TSL pozy-

cjonują swoje usługi, wchodząc w różne segmenty rynku, zarówno na rynku 

globalnym, jak i polskim. 

Marka i pozycjonowanie operatorów logistycznych 

Wartość przedsiębiorstwa jest miarą stopnia przekonania kadry zarządzającej, 

inwestorów, pracowników, interesariuszy, klientów oraz otoczenia społecznego 

o możliwościach zarządu w zakresie kontrolowania zmieniającego się otoczenia 

rynkowego (Doyle, 2003, s. 17). Zarządzanie wartością jest koncepcją kierowa-

nia przedsiębiorstwem zakładającą skupienie działań i procesów zarządczych na 

maksymalizowaniu jego wartości z punktu widzenia interesów właścicieli  

i zaangażowania przez nich kapitałów (Dudycz, 2001, s. 9). Wpływ marki na 

wartość przedsiębiorstwa można rozpatrywać w ujęciu marketingowym i finan-

sowym. W tym pierwszym daje podstawę do podjęcia prac nad budową strategii 

marketingowej, a w szczególności do działań zmierzających do analizy cech 

usługi (marka związana z obsługą paczek, np. DHL Parcel lub DB Schenkerpar-

cel), zdefiniowanie produktu na rynku (DHL Global), podjęcie działań na rzecz 

pozycjonowania (lub repozycjonowania) – DHL eCommerce, Mobilny GLS  

i budowanie tożsamości marki. 

Marka stanowi o przewadze konkurencyjnej organizacji na rynku, pozwala 

klientom na identyfikację oferty przedsiębiorstwa i utożsamiane z nią są kon-

kretne korzyści, które wyróżniają usługę od usług konkurencji. Marka w wyni-

ku odpowiedniego kreowania w świadomości adresatów jest kojarzona z okre-

ślonym zespołem wartości charakterystycznym tylko dla niej i tym samym dla 
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oferty przez nią reprezentowanej (Patkowski, 2010, s. 16). Sukces marki, będą-

cy zazwyczaj efektem wszechstronnego podejścia właściciela do procesu jej 

kreowania, odznacza się przede wszystkim (Kall, 2001, s. 120): 

– dbałością, by marka odróżniała się od konkurentów i jej nazwa była ko-

jarzona z określoną wartością dodaną, 

– zapewnieniem marce wartości dodanej zarówno w wymiarze funkcjo-

nalnym, jak i symbolicznym, 

– ułatwieniem konsumentowi zakupu marki przez prezentowanie jej jako 

skutecznego narzędzia upraszczając proces decyzyjny oraz wpływanie 

na postrzeganie zakupu marki jako mało ryzykownego, 

– wsparciem marki przez fakt jej rejestracji i jednoznaczne zagwaranto-

wanie nabywcy określonego poziomu standardowości oferty. 

Marka rozważana w kategoriach nazwy, wartości, czy lojalności względem 

niej stała się narzędziem biznesu, którą można kształtować i nią zarządzać 

(Marconi, 2002, s. 78). Zarządzanie marką jest procesem złożonym i bardzo 

delikatnym. Marka powinna wzbudzać emocje u klientów i może stanowić o ich 

doświadczeniu oraz odczuciu wobec niej, przedsiębiorstwa czy usługi. Znacze-

nie marki jako instrumentu komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcami 

jest tym większe, im większa jest potrzeba wyróżnienia usługi wśród usług 

konkurencyjnych oraz potrzeba identyfikacji (Kotler, Keller, 2006, s. 98). Mar-

ka kreuje w nabywcy zaufanie do usługi, redukuje ryzyko związane z zakupem, 

jak również ryzyko psychologiczne, czyli dopasowanie image’u marki i wize-

runku jej odbiorcy (Kozłowska, 2011, s. 340). Jednym z podstawowych celów  

i założeń działań marketingowych jest tworzenie szczególnych cech marki, aby 

stały się one źródłem przewagi wobec konkurentów.  

Pozycjonowanie jest działaniem związanym z kształtowaniem wizerunku 

przedsiębiorstwa (marki, usługi) na rynku. Pozwala na wywołanie u adresata 

tego procesu określonego obrazu przedsiębiorstwa (produktu, marki) i jedno-

znacznie odróżnić je od konkurencji. Pozycjonowanie wymaga od organizacji 

podjęcia decyzji, ile i które różnice promować na rynku docelowym (Hall, 

2012, s. 290‒291). Polega na identyfikowaniu, tworzeniu i komunikowaniu 

przez firmę korzystnych cech wyróżniających ofertę przedsiębiorstwa, dzięki 

którym jest ona postrzegana przez klienta jako lepsza, wyróżniająca się wśród 

oferowanych przez przedsiębiorstwa konkurencyjne (Knecht, 2008, s. 66). Sku-

teczne pozycjonowanie powinno być oparte na cechach usługi, wizerunku 

przedsiębiorstwa lub charakterystyce jej klientów, która jest przede wszystkim 

ważna dla nabywców oraz realna (Krzyżanowska, 2000, s. 95‒96). Strategia 

pozycjonowania powinna stanowić jedno z kluczowych działań w procesie pro-

jektowania i realizacji strategii marketingowych przedsiębiorstw TSL. Opraco-

wanie strategii pozycjonowania operatorów logistycznych powinno składać się 

z następujących kroków (Kotler, Fox, 1995, s. 178): 
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– oszacowanie aktualnej pozycji operatora logistycznego, 

– wybranie pozycji pożądanej, 

– planowanie strategii, która doprowadzi do zajęcia pożądanej pozycji, 

– wprowadzenie w życie strategii. 

Pozycjonowanie operatorów logistycznych jest niezbędnym działaniem  

w warunkach rynkowej konkurencji i jego pozytywnego wizerunku. 

Wizerunek przedsiębiorstw na wybranych rynkach  

Wizerunek ma istotne znaczenie w działalności każdego podmiotu gospodar-

czego, a w szczególności firm świadczących usługi. Decyduje on, jak dane 

przedsiębiorstwo postrzegane jest w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym; 

jest zmienny w czasie i przestrzeni, można na niego wpływać, kształtować  

i modyfikować (Kos, 2008, s. 111). Wizerunek jest odzwierciedleniem tożsamo-

ści w oczach zewnętrznego otoczenia, która stanowi niepowtarzalny zestaw 

cech pozwalający wyróżnić danego operatora na rynku i sprawić, by klient ła-

two go rozpoznał. Przedsiębiorstwo daje się rozpoznać przez zewnętrzne i we-

wnętrzne atrybuty, które poddawane są ocenie nadawców i odbiorców przesy-

łek. Na tej podstawie kreowane są pewne wyobrażenia, jej subiektywny obraz, 

czyli wizerunek (Stopka-Pielesz, 2002, s. 25), który zostaje określony przez 

sumę wyobrażeń, wynikających z takich elementów, jak: 

1. Jakość obsługi klienta: 

– kwalifikacje i profesjonalizm personelu, 

– atrakcyjna oferta współpracy, 

– posiadane certyfikaty ISO i ADR. 

2. Siedziba operatora logistycznego: 

– lokalizacja geograficzna, 

– dostępność komunikacyjna terminali i sortowni na terenie danego kraju, 

– zewnętrzny wygląd sortowni i terminali (prestiż, funkcjonalność, wy-

goda), 

– wyposażenie (rampy, wózki widłowe, skanery). 

3. Pozycja w otoczeniu rynkowym: 

– miejsce w rankingach, 

– nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi grupami międzynarodo-

wymi (DB Schenker – Metro), 

– współpraca z lokalnymi władzami, samorządami. 

4. Ekonomiczne warunki: 

– opłacalność logistycznego outsourcingu, 

– system opłat za paczkę czy paletę bez względu na odległość, 

– kredytowanie przewozów przez operatora logistycznego, 

– system odbioru palet. 

5. Komunikacja z otoczeniem: 
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– system identyfikacji wizualnej (samochody, kierowcy, przesyłki), 

– działania komunikacyjne skierowane do grupy docelowej (rozmowy 

przedstawicieli handlowych z działami logistyki i handlowymi, akcje 

charytatywne), 

– obecność w branżowych mediach (prasa, artykułu sponsorowane, re-

klamy). 

6. Warunki pracy: 

– kultura organizacyjna budowana na wartościach, 

– polityka personalna, 

– praktyki oferowane studentom logistyki, 

– pakiety medyczne i socjalne, 

– stabilne zatrudnienie dla przewoźników, 

– podnoszenie kwalifikacji i uczestnictwo w szkoleniach. 

Wizerunek organizacji tworzą jej odbiorcy – pracownicy, nadawcy i od-

biorcy przesyłek, kierowcy i przewoźnicy (Budzyński, 2008, s. 73). Stanowi 

odzwierciedlenie tego, co osoby stykające się z daną organizacją myślą na jej 

temat. Przedsiębiorstwa starają się kreować wizerunek pożądany jako obraz 

docelowy, długookresowy cel formułowany przez organizację. Wizerunek może 

zawierać zarówno prawdziwe, jak i fałszywe wyobrażenia odbiorcy na temat 

organizacji (Szkocki, 2008, s. 13). Wizerunek przedsiębiorstwa TSL można 

ujmować jako jego obraz istniejący w pamięci odbiorców przesyłek. Wśród 

elementów składowych zarządzania wizerunkiem wskazuje się (Schmitt, Si-

monson, 1999, s. 61): 

a) brak lojalności klientów ‒ korzystanie z kilku spedytorów w zależności 

od rodzaju przesyłki, czynnikiem decydującym o wyborze jest cena; 

b) nieadekwatny wizerunek jednostki ‒ przedsiębiorstwa przewozowego,  

a nie operatora logistycznego, jak to jest w przypadku DP DHL czy DB 

Schenker; 

c) wprowadzane zmiany organizacyjne ‒ mimo zmian w Poczcie Polskiej 

nadal klienci postrzegają tę firmę jako przestarzałą, czy poznają markę 

OPEK mimo połączenia jej w 2012 r, z FeDex Corp.; 

d) realizacja nowych usług i wzrost ich liczby ‒ e-faktura, obsługa rynku 

e-commerce, zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Dla operatora logistycznego właściwy wizerunek ma znaczenie strategicz-

ne, które polega m.in. na: 

– budowaniu opinii o przedsiębiorstwie wśród pracowników, klientów  

i przewoźników współpracujących ze spedytorem, 

– wpływaniu na postawy, od których bezpośrednio zależą zachowania lu-

dzi (odpowiedzialność społeczna – zrównoważony transport, akcje cha-

rytatywne, zasady etyczne), 
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– przyczynianiu się do sukcesu lub klęski organizacji (K-ex ‒ brak misji  

i wizji przedsiębiorstwa), 

– zwróceniu uwagi otoczenia na sukcesy jednostki (miejsca w rankingach 

‒ logistyczna firma roku, przedsiębiorstwo Fair Company, przyznanie 5 

gwiazdek przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością). 

Odpowiedni wizerunek organizacji jest niezbędny w procesie budowania 

relacji z określonymi podmiotami z otoczenia, głównie podwykonawcami usług 

przewozu. Jednoznaczny i spójny wizerunek operatorów logistycznych ma uła-

twiać nadawcom z różnych segmentów rynku analizowanie różnych wariantów 

oraz orientowanie się w otoczeniu. Każdy z podmiotów na rynku TSL kształtuje 

i zarządza swoim wizerunkiem. Każdy z nich stara się w tym zakresie wykazy-

wać odrębność, zwracając uwagę na wyeksponowanie wybranych czynników 

do wybranych segmentów rynku (np. GSL przez reklamę telewizyjną stara się 

dotrzeć do klientów indywidualnych). Wizerunek musi być zawsze spójny  

z misją i wizją operatora logistycznego, jej celami strategicznymi i instrumen-

tami kształtowania wizerunku. 

Ocena marki i wizerunku operatorów logistycznych w świetle badań własnych 

Osiągnięcie przez operatorów logistycznych sukcesu na rynku możliwe jest 

dzięki kształtowaniu pozytywnego wizerunku. Jako firmy prowadzące swoją 

działalność na terenie Europy lub na obszarze całego świata, przedsiębiorstwa 

te powinny pozycjonować również usługi, które pomogą w uzyskaniu przewagi 

konkurencyjnej.  

W okresie listopad 2016‒kwiecień 2017 przeprowadzono badanie ankieto-

we. W badaniu wzięło udział 118 studentów Politechniki Koszalińskiej (PK) 

Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku Zarządzanie oraz 94 studentów z 

Wyższej Szkoły Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy Wydziału Społeczno-

Ekonomicznego na kierunku Transport, Spedycja i Logistyka oraz Logistyka  

w przedsiębiorstwie, studiów I stopnia. Studenci WSG w 51% pracują w przed-

siębiorstwach usługowych, 21,28% w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 17% 

w przedsiębiorstwach TSL i 10,72% nie pracuje, ale ma styczność z operatora-

mi logistycznymi przez prowadzone na uczelni przedmioty. Badania opinii stu-

dentów kierunku TSL korzystających z wybranych operatorów logistycznych 

wskazują, że dostrzegają markę oraz kreowany wizerunek w większym stopniu 

niż studenci PK. W celu oceny postrzeganego wizerunku kreowanego przez 

operatorów logistycznych przeprowadzono badania metodą pośrednich pomia-

rów (ankietą bezpośrednią). Wyniki znajomości przedsiębiorstw TSL wśród 

respondentów zaprezentowano na rysunku 1. 

Studenci WSG znają następujących operatorów: DB Schenker i UPS 

(85,1%), Raben (83%), DP DHL (78,7%), DPD Polska (76,6%), FeDex (70,2%) 

i TNT (55,3%). OPEK został zapamiętany przez 21,28% studentów, choć  



Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów 341 

w 2012 roku został połączony z FeDex’em i tym samym zniknął z rynku.  

W przypadku studentów PK rozpoznają oni DPD (96,6%), DHL (94,9%) i UPS 

(77,9%). Słabo na tle innych operatorów postrzegany jest GLS przez studentów 

WSG mimo promocji w masowych mediach, a dzięki reklamie zna ją 66,1% 

studentów PK, co jest piątym wynikiem.  

 

Rysunek 1. Rozpoznawalność spontaniczna operatorów logistycznych i reprezentowa-

nych przez nich marek  

Źródło: badania własne. 

Ankietowani ocenili marki operatorów logistycznych pod kątem kolory-

styki, wiarygodności, profesjonalizmu, łatwości zapamiętania, aktualności  

i nowoczesności (rys. 2). Zastosowano skalę ocen 1‒5, gdzie 5 oznacza bardzo 

wysoka, 4 – wysoka, 3 – przeciętnie, 2 – niska, 1 ‒ bardzo niska, a 0 – nie mam 

zdania. Oceniono tylko pierwszych siedmiu operatorów, których rozpoznali 

studenci. 

Ankietowani uznali, że marki są łatwe do zapamiętania, nowoczesne, wia-

rygodne i profesjonalne. Przeciętnie ocenili jednak prezentację, a nisko ‒ kolo-

rystykę. Niestety brandy usług oferowane przez analizowanych operatorów nie 

są znane 80,85% studentów WSG. Rozpoznawane jest tylko DHL Express, DHL 

Parcel, DB Schenkersystem i Grupy Raben – Fresh Logistics. 
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Rysunek 2. Ocena marki operatorów logistycznych w opinii studentów PK i WSG  

Źródło: badania własne. 

Na rysunku 3 badani wskazali miejsca, gdzie najczęściej widzieli markę 

(logo) wybranych operatorów logistycznych. Ankietowani zauważali markę na 

samochodzie przewoźników, w internecie, szukając przesyłki i wchodząc na 

stronę operatorów logistycznych, na przesyłkach, które odbierali, w tym rów-

nież na dokumentach przewozowych. Ze względu na to, że to kierowcy odbiera-

ją i przewożą przesyłki, badani rzadko mają okazję zobaczyć sortownie i termi-

nale operatorów logistycznych, znajdujące się zazwyczaj przy wyjazdach  

z miast. Przedsiębiorstwa TSL prowadzą promocje, stosując głównie sprzedaż 

osobistą, stąd niska wizualizacja marki w mediach, poza internetem. Negatyw-

nie należy także ocenić brak logotypu na ubraniach kierowcy, którzy powinni 

być wyposażeni w stroje firmowe bądź nie zawsze je noszą. 
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Rysunek 3. Miejsce marki (logotypów) operatorów logistycznych zapamiętanych przez 

studentów PK i WSG 

Źródło: badania własne. 

Na rysunku 4 zaprezentowano ocenę wizerunku operatorów logistycznych 

przez ankietowanych w skali: niska, przeciętna i wysoka.  

 

Rysunek 4. Ocena wizerunku przez studentów PK i WSG operatorów logistycznych 

Źródło: badania własne. 

Najwyżej oceniono usługi logistyczne, obsługę klienta indywidualnego 

oraz usługi przewozu. Niskie oceny usług magazynowania i zarządzania łańcu-
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chem dostaw mogą wynikać m.in. z braku korzystania z tych usług; niemniej 

największy procent w usługach magazynowania i przewozu może wynikać  

z niskiej jakości świadczenia tych usług lub wysokiej ceny. Należy zwrócić 

uwagę, że operatorzy mogą na rynku globalnym i polskim inaczej prezentować 

swoją markę, jak np. DHL w Polsce kształtuje wizerunek oparty na obsłudze 

klientów instytucjonalnych, a na rynku niemieckim stara się o pozycję na rynku 

B2C przez obsługę klientów e-commerce. FeDex na rynku światowym jest po-

strzegany jako globalny operator, a na terenie Polski przez obsługę m.in. takich 

elektronicznych pasaży handlowych jak Zalando i Oponeo – jako wyspecjali-

zowany operator małych zestawów przesyłek dla klientów indywidualnych. 

Oceny studentów PK i WSG znacznie się różnią ze względu na zróżnico-

wany kontakt z operatorami logistycznymi. Studenci WSG nisko je oceniają ze 

względu na posiadaną wiedzę z zakresu logistyki. 

Podsumowanie 

Operatorzy logistyczni mimo podobieństwa oferowanych usług logistycznych 

starają się wyróżnić w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw na rynku, two-

rząc marki produktów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

marka przedsiębiorstw jest rozpoznawalna, ale studenci nie znają marek usług, 

które są oferowane na polskim rynku. Pozycjonowanie usług decyduje o konku-

rencyjnej przewadze opisanych firm na rynku światowym i europejskim. Bada-

ne przedsiębiorstwa TSL pozycjonują swoje usługi, wchodząc w różne segmen-

ty rynku na rynku globalnym i polskim. Nie wszystkie komunikaty są czytelne 

dla studentów, w związku z tym należy poprawić klarowność informacji. Do-

tychczasowe działania operatorów logistycznych mają identyczny wyraz  

w podobnej polityce tworzenia marek. Przedsiębiorstwa TSL, na podstawie 

badań, powinny zmienić przekaz, który można zaobserwować w mediach, poza 

internetem. Komunikacja na rynku powoduje zmianę w pozycjonowaniu marki. 

Dynamika sprzedaży na rynku e-commerce przyczynia się do zmian w stoso-

waniu instrumentów promocji. Przedsiębiorstwa TSL przez promowanie swoich 

marek kształtują swój wizerunek dotyczący odpowiedzialności społecznej, 

m.in. przez akcje charytatywne czy dbanie o środowisko naturalne. 
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The Brands of Logistics Operators in Students Assessment 

Keywords: brand, logistics operator, image, positioning 

Summary. A brand is an important part of creating the image and positioning of logis-

tics operators in the market. The aim of the paper is to compare opinions on the brands 

of selected logistic operators in the assessment of students. The study uses the following 

research methods - literature analysis, comparative analysis and indirect survey method 

using questionnaire survey technique. Brand awareness of logistic operators is high, 

potential buyers recognize or recall which category the brand belongs to. Attempts tak-

en to position their offer may decide the competitive advantage of the companies de-

scribed on the Polish market. 
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Usługi rekreacyjne fitness – cechy usług  
jako wartości dla klienta 

Kody JEL: L80, M39 

Słowa kluczowe: usługi fitness, cechy usług, wartość dla klienta  

Streszczenie. Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój rynku usług rekreacyjnych,  

w tym fitness, wyrażający się wzrostem liczby podmiotów świadczących te usługi, jak 

również liczbą korzystających z nich. Wymusza to nie tylko przyjmowanie w ich zarzą-

dzaniu orientacji marketingowej, lecz także kreowanie i współtworzenie wartości dla 

klienta. Celem artykułu jest zaprezentowanie cech usług fitness w aspekcie zarządzania 

wartością dla klienta, a także przedstawienie transformacji cech usługi fitness w wartości 

dla klienta. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu i wyniki własnych wywiadów 

sondażowych przeprowadzonych wśród menedżerów klubów fitness. 

Wprowadzenie 

Współcześnie wyznacznikiem dobrego stylu i jakości życia staje się kultura proz-

drowotna, która stanowi ukierunkowany na zdrowie sposób myślenia i działania. 

W konsekwencji obserwuje się silną dynamikę rozwojową usług rekreacyjnych 

(Toczek-Werner, 2005, s. 11) jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wy-

nikające ze zwiększonej świadomości społeczeństwa odnośnie do dbałości o ja-

kość życia, prowadzenia zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania się. 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/


Barbara Iwankiewicz-Rak, Agnieszka Rak 348 

Przykładem usług rekreacyjnych, których rynek przejawia silną tendencję roz-

wojową w wielu krajach i w Polsce jest fitness. Ta forma usług obejmuje pro-

gramy promocji sprawności i kondycji fizycznej z wykorzystaniem form oraz 

metod treningowych ukierunkowanych na doskonalenie ogólnej sprawności fi-

zycznej i służącej zdrowiu.  

Według najnowszego raportu The European Health & Fitness Market 2016, 

rynek usług fitness w Polsce należy do najszybciej rozwijających się i zaliczany 

jest do tych z największym potencjałem (Deloitte, 2015). W Polsce w 2015 roku 

funkcjonowało 2520 klubów fitness, z których korzystało 2,77 mln osób (Soboń, 

2016). Na tle krajów europejskich rynek usług fitness w Polsce jest rozdrobniony, 

a usługi fitness świadczone są głównie w środowisku lokalnym (Sportowa de-

kada, 2015). Taka struktura rynku odpowiada oczekiwaniom Polaków, którzy 

cenią bliskość lokalizacji klubu fitness względem ich miejsca zamieszkania.  

W efekcie podmioty świadczące usługi fitness podporządkowują ofertę usług 

oczekiwaniom klientów. Rozwój ofert usługowych klubów fitness w Polsce od-

powiada nowoczesnemu podejściu do zarządzania marketingowego, gdzie celem 

jest nie tylko dostarczenie oczekiwanych cech usługi klientowi, lecz także 

wspólne z nim ich kształtowanie. Indywidualizacja cech oferty ma duże znacze-

nie w tych usługach z uwagi na ich znaczenie dla zdrowia fizycznego, psychicz-

nego i emocjonalnego klienta. Celem artykułu jest zaprezentowanie na tle cech 

usług fitness przykładów kreowania ich wartości.  

Cechy usług rekreacyjnych fitness jako determinanty procesu usługowego  

Pojęcie „fitness” zostało zdefiniowane przez H. Clarke’a w 1971 roku. W defini-

cji tej stan „fit” (osiągany przez fitness) oznacza zdolność do aktywności fizycz-

nej, z zapałem i czujnością, bez zbędnego zmęczenia i zużycia nadmiernej ener-

gii, tak aby odczuwać radość i przyjemność z zajęć rekreacyjnych (Caspersen, 

Powell, Christenson, 1985 za: Clarke, 1971). Stan „fit” (ang. physical fitness) 

definiowany jest także jako zestaw atrybutów (cech), które posiada lub zdobywa 

człowiek w związku z aktywnością fizyczną (Biddle, Mutrie, 2008). Podkreśla 

się pięć podstawowych czynników (składowych) stanu „fit” w kontekście spraw-

ności fizycznej, takich jak: wydolność układu sercowo-naczyniowego, siła mię-

śni, wytrzymałość mięśni, skład ciała i jego elastyczność (Nordqvist, 2004). 

Obecnie znaczenia efektów treningów usługowych zaliczanych do fitness dopa-

truje się także w przemianie sfery psychicznej i emocjonalnej korzystających  

z tych usług. Różnorodności i znaczeniu funkcji usług fitness odpowiadają zróż-

nicowane potrzeby i oczekiwania korzystających z nich. To powoduje, że na 

rynku tych usług funkcjonuje duża liczba zróżnicowanych pod względem oferty 

i profesjonalizmu podmiotów świadczących te usługi.  

Satysfakcja klientów z efektów korzystania z usług rekreacyjnych typu fit-

ness zależy od dwóch istotnych grup czynników obejmujących: 
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a) indywidualne cechy korzystających z usług (potrzeba, fizjologia, stan 

zdrowia, umiejętności oraz uprawianie sportu, a także  motywacja i czyn-

niki sfery psychicznej i emocjonalnej); 

b) ofertę klubu fitness (programy treningowe, wyposażenie techniczne, per-

sonel wraz z ich profesjonalizmem i empatią oraz dodatkowe usługi). 

Pierwszą grupę czynników satysfakcji z usług rekreacyjnych typu fitness 

traktować można jako determinanty niezależne od usługodawcy i częściowo nie-

zależne od klientów. Czynniki te (zaliczane do popytowych) świadczą o różno-

rodności korzystających z tych usług i o potrzebie indywidualizacji oferty pro-

gramu ćwiczeń przez dopasowanie jej do cech korzystającego. Wskazane czyn-

niki można traktować także jako uwarunkowania i źródła potrzeb, które powinny 

być identyfikowane przez usługodawców przed świadczeniem usługi fitness,  

w celu dostosowania do nich oferty. Druga grupa czynników ma charakter poda-

żowy i jest efektem dopasowania cech oferty usługowej do możliwości usługo-

dawcy oraz potrzeb i oczekiwań klientów.  

Przykładem różnicowania oferty usług fitness i jej indywidualizacji jest po-

szerzanie produktu usługowego o dodatkowe elementy. Kluby poszerzają ofertę 

tworząc hybrydowe produkty, gdzie czynność usługowa jest zintegrowana z ele-

mentami materialnymi procesu usługowego i personelem usługowym. Na pro-

blem poszerzania ofert jako skutku rozwoju potrzeb nabywców i konkurencji 

wskazał Ph. Kotler (1999, s. 426), przedstawiając tzw. continuum usługowe, 

które eksponuje problem braku na współczesnym rynku czystych ofert usługo-

wych (niematerialnych) oraz produktowych (materialnych).  

Czysta usługa fitness jest czynnością i nie ma materialnego charakteru, na-

tomiast poszerzanie jej o dodatkowe cechy wymagane przez klientów powoduje 

jej częściowe zmaterializowanie. W tabeli 1 przedstawiono interpretację cech 

usług fitness wynikających z ich niematerialności na przykładzie zajęć grupo-

wych prowadzonych z instruktorem w sali klubu fitness.  

Tabela 1 

Cechy usług rekreacyjnych fitness na przykładzie zajęć grupowych 

Cecha Charakterystyka 

Czynność niematerialna 

oferowana z produktami 

materialnymi 

zajęcia programu fitness łączą czynność usługową świadczoną 

przez personel (np. zachowanie instruktora, atmosfera, życzli-

wość, obsługa klienta, dopasowanie ćwiczeń do oczekiwań  

i sprawności uczestnika zajęć) z warunkami fizycznymi (material-

nymi), np. sala zajęć, jej wielkość, wystrój wnętrza, wyposażenie 

sali, sprzęt do ćwiczeń, pomieszczenia socjalne  

Różny poziom zaanga-

żowania klienta w pro-

ces świadczenia usługi 

podczas zajęć uczestnicy współtworzą usługę, współpracując z in-

struktorem, przekazując mu informacje o swojej kondycji, potrze-

bach, możliwościach, a także wspierają proces usługowy przez np. 

samodzielne wykonywanie czynności dodatkowych, np. ułożenie 

maty czy pobranie przyrządu do ćwiczenia wskazanego przez pro-

wadzącego 
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Różnorodność procesu  

i efektu usługowego 

przebieg i cechy zajęć fitness różnicują „wkład” (input), na który 

składa się doświadczenie instruktora, wyposażenie sali, zaprojek-

towanie zajęć, godzina, czas trwania, wykorzystanie przyrządów; 

efekt usługi zawsze będzie różny, gdyż zależy także od uczestni-

ków zajęć, ich preferencji, oczekiwań, predyspozycji i cech fizjo-

logicznych; dlatego nie można oczekiwać, że zajęcia prowadzone 

przez tego samego instruktora będą zawsze podobne do siebie lub 

realizacja oferty różnych klubów świadczących taki sam program 

treningowy będzie taka sama; oznacza to, że w procesie usługo-

wym występuje wiele czynników zależnych i niezależnych od tre-

nera lub klientów, które wpływają na cały proces usługowy i unie-

możliwiają porównywanie świadczenia podobnych usług; dowo-

dzi to niemożności standaryzacji procesu usługowego w części 

niematerialnej 

Wpływ współkorzysta-

jących i osób postron-

nych na przebieg i formę 

usługi 

osoby uczestniczące w zajęciach mogą wpłynąć na przebieg 

usługi, np. na formę zajęć fitness czy efekt usługowy przez kontakt 

z instruktorem czy różny poziom zaangażowania w wykonywane 

ćwiczenia (zależnie od kondycji, umiejętności, motywacji); po-

dobnie osoby postronne obserwujące uczestników zajęć (np. ro-

dzice, znajomi, kadra klubu) mogą wpływać na przebieg zajęć 

przez motywujące lub demotywujące postawy i działania 

Trudność (brak możli-

wości) oceny usługi 

przed skorzystaniem  

z niej, 

klientom klubu fitness jest trudno ocenić usługę przed skorzysta-

niem z niej; uzyskana opinia o klubie i informacje promocyjne nie 

odzwierciedlają efektu usługi otrzymanej; brak materialnego 

efektu usługowego uniemożliwia porównanie procesu usługo-

wego; najczęściej klienci oceniając usługę zanim z niej skorzy-

stają, kierują się własnymi kryteriami wartościowania, takimi jak 

doświadczenia, opinie innych osób, warunki materialne (tech-

niczne), w których usługa będzie świadczona, a także personel 

usługowy (kwalifikacje trenera, empatię, aparycję); oznacza to, że 

proces usługowy podlega ocenie podczas świadczenia i po skorzy-

staniu z usługi 

Wymóg jednoczesnej 

obecności usługodawcy 

i klienta w procesie 

usługowym 

w procesie usługowym wymagana jest jednoczesna obecność tre-

nera i uczestnika zajęć; w klubie fitness klient przeznacza okre-

ślony czas na daną usługę i oczekuje, że zajęcia rozpoczną i za-

kończą się w odpowiednim czasie zgodnie z umową oraz że usługa 

spełni oczekiwania klienta; trudność zapewnienia odpowiedniej 

pod względem kwalifikacji i liczby kadr usługowych może być 

powodem prowadzenia treningów fitness przy wsparciu prezenta-

cji multimedialnej 

Brak możliwości „wy-

twarzania usługi” na 

skład, tj. magazynowa-

nia 

usługa fitness może być świadczona i konsumowana tylko w obec-

ności klienta i razem z nim; oznacza to jednoczesność oferowania 

i konsumowania usług; wymaga od zarządzających usługami 

przygotowania odpowiedniego potencjału usługowego na wyzna-

czony czas zajęć i przewidywania zmian w popycie czy sezono-

wości sprzedaży usług; jednak gdy zajęcia połączone są z ofero-

waniem elementów materialnych (takich jak sala, podkład mu-

zyczny, zestaw ćwiczeń, wykorzystywany sprzęt), to wtedy moż-

liwe jest wcześniejsze ich przygotowanie, co wskazuje na goto-

wość świadczenia usług i gwarantuje terminowość ich wykonania; 

klub fitness musi tak dostosowywać swoją ofertę, aby radzić sobie 

z sezonowością popytu i zmiennymi preferencjami klientów 
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Adaptowanie zróżnico-

wanych kanałów dystry-

bucji usług 

usługa klubu fitness może być świadczona z wykorzystaniem tra-

dycyjnego bezpośredniego kanału dystrybucji, czyli w sposób sta-

cjonarny (tj. powadzenie zajęć w klubie), a także w sposób niesta-

cjonarny, gdy trening odbywa się poza klubem, np. w domu 

klienta lub w wybranym przez niego miejscu; rozwój technologii 

informacyjnej spowodował rozwój elektronicznych kanałów dys-

trybucji usług w: sprzedaży karnetów online, prowadzenia zajęć 

przez internet lub z użyciem płyt CD; obecnie zauważa się także 

tendencję integracji kanałów dystrybucji usług tradycyjnych  

 elektronicznych, co zwiększa dostępność oferty usługowej 

Brak przenoszenia 

prawa własności do 

usługi, z której korzysta 

klient 

usług nie nabywa się na własność, wynika to z ich niematerialno-

ści; klienci kupując bilety wstępu do klubu fitness, nabywają jedy-

nie prawo do skorzystania z usługi; posiadanie karnetu na zajęcia 

nie jest jednoznaczne z przeniesieniem prawa własności do zajęć; 

dyskomfort, który może się pojawić u konsumenta z faktu braku 

możliwości nabycia usługi na własność jest łagodzony faktem, że 

właśnie w tych usługach klienci często posługują się stwierdze-

niem: mój klub, moja trenerka, mój trening, mimo że nie są ich 

właścicielami; należy także zaznaczyć, że pojawienie się wskaza-

nia „mój” ma miejsce tylko wtedy, gdy klienci zadowoleni są  

z oferty i są w stosunku do niej lojalni. natomiast wraz z usługą 

klub może oferować produkty materialne, których zakup związany 

jest z przeniesieniem prawa własności do towaru, np. zakup piłki 

do ćwiczeń, książki, stroju gimnastycznego, napoju itp.  

Źródło: opracowano na podstawie wyników wywiadów sondażowych wśród menedżerów klubów 

fitness oraz Lovelock, Wright, 1999, s. 15; Grönroos, 2000, s. 47. 

Wymienione w tabeli 1 cechy usług wynikają z ich niematerialności i gene-

rują różnego rodzaju ograniczenia zarządzania nimi, z którymi muszą sobie ra-

dzić firmy usługowe, by z jednej strony przyciągnąć i utrzymać klientów,  

a z drugiej wyróżnić swoją ofertę od tego, co proponują konkurencyjne podmioty. 

Cechy usług fitness i ich wartość dla klienta 

Funkcje usług fitness oraz dynamiczny rozwój rynku tych usług mobilizują do 

zabiegania o klientów. Kluby fitness różnicują oferty usługowe, a podejmowane 

przez nie działania marketingowe koncentrują się na segmentacji rynku i rozsze-

rzaniu zakresu oferowanych usług o: 

– usługi komplementarne (np. pływanie, dietetyka, masaże),  

– profesjonalny personel (z udokumentowanymi kwalifikacjami trenerzy, 

dietetycy, masażyści i inni), 

– dowody fizyczne (programy treningowe, kamery i ekrany telewizyjne, 

profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, aranżacja sali, ubiór personelu, certyfi-

katy potwierdzające jakość i profesjonalizm), 

– produkty materialne (sprzęt sportowy, stroje treningowe, poradniki fit-

ness, odżywki), 

– usługi socjalno-rekreacyjne (bary, kawiarnie, czytelnie, pokoje relaksu), 
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– elektroniczne systemy obsługi klientów (w zakresie komunikacji, reje-

stracji, bezobsługowego korzystania ze sprzętu treningowego) (Sportowa 

dekada, 2015). 

Proces poszerzania oferty usługowej jest wspomagany działaniami projako-

ściowymi przez wprowadzanie standardów obsługi, wystandaryzowanych pro-

gramów treningowych, a także adaptowania systemów zrządzania jakością. Po-

dejmowane działania ukierunkowane są na zaspokojenie potrzeb klientów przez 

tworzenie wartości klienta (Dobiegała-Korona, 2010, s. 15) i wartości dla klienta 

(Mruk, 2010, s. 219). 

Kreowanie wartości klienta obrazuje punkt widzenia przedsiębiorstwa, 

które zarządza portfelem klientów, by zapewnić wzrost wartości przedsiębior-

stwa i jego konkurencyjności. Jednak warunkiem tworzenia wartości klienta jest 

dostarczanie dla niego wartości, czyli takich cech produktu, które w odczuciu 

klienta są ważne i pożądane (np. oczekiwanej użyteczności oferty produktowej, 

potrzebnej informacji, doświadczenia produktu, marki i obsługi, wrażeń i odczuć 

związanych z treningiem, rozwiązania problemu klienta). Wartość dla klienta jest 

syntetycznym ujęciem dostarczanych użyteczności (wartości) cząstkowych, 

które obrazują dopasowanie cech i funkcji produktu do potrzeb i oczekiwań 

klienta. W tabeli 2 zaprezentowano przykłady transformacji cech usługi fitness 

w wartości składowe oferty, które mogą być także traktowane jako kryteria wy-

boru i oceny użyteczności oferty przez klienta.  

Tabela 2  

Transformacja cech usług fitness w wartości dla klienta 

Cecha usługi Wartość Interpretacja 

Usługa (czynność) nie-

materialna oferowana z 

produktami material-

nymi 

wartość funk-

cjonalna oferty 

niematerialność usługi ułatwia indywidualizację 

oferty, programu treningowego, personelu, 

wzbogacenie o produkty materialne, a także do-

stosowania zajęć do potrzeb klienta także pod-

czas korzystania z nich  

Różny poziom zaanga-

żowania klienta w pro-

ces świadczenia usługi 

wartość wpływu 

klienta na pro-

ces usługowy 

współudział klienta i jego angażowanie w proces 

usługowy przez współtworzenie oferty wzmac-

nia ocenę i odczucie jej indywidualizacji oraz 

dopasowania do potrzeb 

Różnorodność procesu i 

efektu usługowego 

wartość zróżni-

cowania pro-

cesu i efektu 

usługowego 

różnorodność procesu usługowego poszerza za-

kres doświadczeń klienta i jego kryteria oceny 

oraz wyboru (w zakresie: procesu, personelu  

i świadectw materialnych) 

Wpływ współkorzysta-

jących i osób postron-

nych na przebieg usługi 

wartość spo-

łeczna (towa-

rzyska) 

obecność podczas treningu fitness personelu, in-

nych uczestników, a także osób postronnych 

może mieć motywujący wpływ na przebieg tre-

ningu, a nawet jego efekty 

Klientom trudno jest 

ocenić usługę przed sko-

rzystaniem z niej 

wartość komu-

nikacji 

pełna i rzetelna informacja handlowa, różnico-

wana i dostosowana do potrzeb klientów z wy-

korzystaniem tradycyjnych i elektronicznych 
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kanałów komunikacji oraz dostępu ułatwia pro-

ces decyzyjny klienta; jest też odniesieniem  

w ocenie usługi otrzymanej 

W świadczeniu usług 

wymagana jest jedno-

czesna obecność usłu-

godawcy i klienta 

wartość relacji 

klienta z perso-

nelem usługo-

wym 

jednoczesna obecność personelu usługowego  

i klienta w procesie usługowym zapewnia wa-

runki współtworzenia wartości usługi 

Usług nie można wy-

twarzać na skład, tj. ma-

gazynować 

wartość goto-

wości do świad-

czenia usług 

usługi są konsumowane podczas ich świadcze-

nia, wzmacnia to odczucie ich indywidualizacji 

i ułatwia dopasowanie ich cech do potrzeb kon-

kretnego klienta 

Adaptowanie zróżnico-

wanych kanałów dys-

trybucji usług 

wartość dostęp-

ności  

sieci klubów fitness i elektroniczne kanały reje-

stracji klientów programów treningowych,  

a także emitowanie kart wstępu opłacanych 

przez pracodawców w ramach działań socjal-

nych, różnicuje i ułatwia warunki, czas i miejsce 

dostępu do usług 

Brak przeniesienia 

prawa własności do 

usługi, z której korzysta 

klient 

wartość niskich 

kosztów i nakła-

dów inwestycyj-

nych 

korzystanie z usług fitness, poza odpłatnością za 

udział w treningu, nie angażuje środków finan-

sowych klienta; klienci upatrują większą war-

tość korzystania z usług fitness i rezygnują  

z tworzenia w swoich domach pomieszczeń tre-

ningowych z własnym sprzętem 

Źródło: opracowano na podstawie wywiadów z menedżerami klubów fitness. 

Przedstawione w tabeli 2 przykłady transformacji cech usług w zmateriali-

zowane elementy oferty składające się na wartość dla klienta powinny być efek-

tem procesu współtworzenia wartości z klientem (Prahalad, Ramaswamy, 2005 

s. 13). Zgodnie z ujęciem „logiki dominacji usługi w marketingu” (Vargo i Lusch, 

2004, s. 1‒17, Gronroos, Gummerus, 2014, s. 207) klient jest bowiem współ-

twórcą wartości produktu (usługi), jest kontynuatorem procesów wytwórczych 

produktów podczas korzystania z nich, tworzy tzw. wartość w użyciu (value in 

use). Usługodawcy i producenci przedstawiają w ofercie tylko propozycje war-

tości. Natomiast wartość dla konsumenta powstaje jako wartość współtworzenia 

w relacji między oferentem przedstawiającym propozycję wartości i konsumen-

tem uznającym tę propozycje za atrakcyjną. W usługach fitness, które wymagają 

zaangażowania emocjonalnego klientów, rośnie znaczenie interakcji klienta  

z usługodawcą wraz z budowaniem zaangażowania klientów we współtworzenie 

wartości.  

Oferta usługowa eksponująca cechy usługi w aspekcie ich wartości (uży-

teczności) dla klienta ułatwia wybory konsumenckie i zmniejsza ryzyko nabycia 

usługi niezgodnej z preferencjami klienta. Przedstawione w tabeli 2 przykładowe 

rodzaje wartości dla klienta w ofertach usług fitness stanowią tzw. propozycje 

wartości, które są oceniane przez klienta w różnym czasie. Część z nich (głównie 

materialne elementy oferty) traktowane są jako kryteria wyboru (przed skorzy-
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staniem z usługi), pozostałe podczas i po skorzystaniu z usługi. Przykładem dba-

łości klubów fitness o zaspokojenie potrzeb klientów i dostarczenie oczekiwa-

nych wartości jest świadczenie usług w wybranych segmentach rynku. W Polsce 

funkcjonują kluby o standardzie: wysokim (kluby superekskluzywne i premium), 

średnim (kluby o typowym zakresie usług) oraz podstawowym (tzw. kluby dys-

kontowe) (Kluby w Polsce…, 2013). Obserwowana zmienność cech oferowanych 

usług fitness w klubach o zróżnicowanym standardzie jest wynikiem zmienności 

potrzeb i oczekiwań klientów w dążeniu do wzrostu wartości i jakości poziomu 

życia. Należy dodać, że w tej tendencji potrzeby podstawowe ustępują miejsca 

tym, których źródło tkwi w sferze psychicznej i emocjonalnej klientów klubów 

fitness. Z tego względu zarządzanie cechami usług fitness i poszerzanie oferty 

jest wrażliwe na zachowania klientów i wymaga współpracy z nimi.  

Podsumowanie 

Usługi fitness są innowacyjną formą rekreacji o dużym potencjale rozwojowym. 

Angażują w procesie korzystania z nich nie tylko sferę fizyczną (ciało) czło-

wieka, lecz także jego psychikę i emocje. To oznacza, że zaspokajają wiele róż-

norodnych potrzeb, często komplementarnych, które podlegają szybkim przemia-

nom pod wpływem zmian stylu i poziomu życia oraz świadomości prozdrowotnej 

społeczeństwa. Warunkiem nadążania klubów fitness za zmiennością wymagań 

i oczekiwań klientów jest przyjmowanie orientacji marketingowej wraz z kon-

cepcją logiki usługowej w marketingu (Vargo, Lusch 2004; Siemieniako 2008), 

co wyznacza zasady współtworzenia wartości cech usługi z klientem. Obecnie 

nie wystarcza już dbałość o zaspokojenie potrzeb klienta, ważne jest dostarczanie 

usług fitness w sposób na tyle wyróżniający i jednocześnie zgodny z oczekiwa-

niami klientów, by dostrzegali w nich szczególnie ważne dla siebie wartości trak-

towane jako czynniki wyboru oferty i jednocześnie satysfakcji. Budowanie rela-

cji klubu fitness z klientem i procesów współtworzenia wartości dla klienta jest 

warunkiem zmniejszenia luki między oczekiwaną wartością usługi a oferowaną. 

Stanowi to czynnik kształtowania satysfakcji i lojalności klientów oraz wzrostu 

konkurencyjności klubu fitness.  
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Summary. Nowadays a dynamic development of the leisure services (and fitness as well) 

market can be observed. There is a visible growth of number of organisations and com-

panies providing services and number of their customers, too. It forces them to not only 

to introduce a marketing orientation to their management process but also to create and 

contribute to the value for the customers. The aim of the paper is to present fitness services 

with the process of managing the value for customer and to show the transformation of 

leisure services in the value for the customer. For this paper the field study and research 

based on interviews among managers of fitness clubs have been carried on. 
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Streszczenie. Celem artykułu jest rozpoznanie stosowanych strategii marek na rynku 

napojów energetycznych, czyli rynku produktów, które trudno jest różnicować inaczej 

niż stosując narzędzia marketingowe. Pozycja marki na rynku, taka jak lidera czy zaj-

mującego niszę, oraz rola marki na rynku wyznaczająca trendy czy aspirująca, powinny 

wyznaczać strategię marki. Zastosowana metodyka badawcza to przeprowadzone bada-

nia empiryczne ‒ badania terenowe na rynku z wykorzystaniem metody obserwacji.  

W wyniku badań rynkowych oraz przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że naj-

częstszym wariantem strategii marki jest stosowanie marki indywidualnej, zarówno  

w przypadku najsilniejszych marek na rynku, jak i marek najsłabszych, z tym że lider  

i wicelider rynkowy dla swojej indywidualnej marki stosują silne wsparcie promocyjne 

opierające się na zaangażowaniu w sport i gwiazdy sportowe, a marki najsłabsze po-

zbawione są tego wsparcia. Z kolei marki mające aspiracje rynkowe, a niezajmujące tak 

silnej pozycji jak liderzy, stosują strategię marki wspierającej, polegającej na użyciu 

obok własnej marki także marki innego podmiotu. Najczęstszym wariantem tej strategii 

marki jest rekomendacja (endorsement), czyli posłużenie się marką znanej publicznie 

osoby, najczęściej gwiazdy sportu. Badania pokazują, że dla tego rodzaju produktu, 

trudnego do fizycznego różnicowania, ale jednocześnie wyzwalającego silne emocje  

u konsumentów, jednocześnie podatnych na innowacje, skutecznym sposobem różni-

cowania oferty na rynku i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jest stosowanie odpo-

wiedniej strategii marki. W przypadku tego rynku jest to strategia marki wspierającej 

opartej na rekomendacjach znanych publicznie osób.  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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Wprowadzenie 

W przypadku kategorii produktów, które fizycznie niewiele się od siebie różnią, 

bez informacji na etykiecie konsument nie jest w stanie rozpoznać źródła po-

chodzenia produktu lub odróżnić jednego od drugiego. Mimo to na rynku wy-

stępują produkty, którym udało się uplasować na wyższym poziomie cenowym 

w stosunku do konkurencji i uzyskać w ten sposób znacznie wyższą marżę jed-

nostkową w stosunku do produktów konkurujących ceną. Podstawowym wy-

różnikiem dla tych produktów jest marka, której znajomość i siła determinują 

zachowania konsumentów oraz korzyści dla producentów. Tak duże znaczenie 

marki wpływa także na podejmowane przez producentów działania rynkowe. 

Produkty z kategorii napojów energetycznych, charakteryzujące się tą cechą 

należą też do kategorii produktów wywołujących silne emocje oraz związanych 

z manifestacją stylu życia i przynależności do grupy społecznej. Te dodatkowe 

preferencje nabywców tej kategorii produktów pozwalają producentom na sto-

sowanie różnych zabiegów marketingowych, w tym promocyjnych, które oka-

zują się zaskakująco skuteczne w przypadku tego sektora rynku.  

Marketingowe różnicowanie produktów 

Produkt to nie tylko prosty zestaw cech materialnych. Konsumenci postrzegają 

go jako złożony pakiet korzyści, który zaspokaja ich potrzeby. Definiuje się go 

jako każdą rzecz oferowaną na rynku nabywcom w celu zwrócenia uwagi, na-

bycia, użytkowania lub konsumpcji, która może zaspokoić określoną potrzebę 

lub pragnienie. Wyróżnia się trzy zasadnicze poziomy produktu: rdzeń (pod-

stawowa korzyść produktu), produkt rzeczywisty (cechy, jakość, marka, styli-

styka, opakowanie) i produkt poszerzony (gwarancja, odroczona płatność, do-

stawa, instalacja, serwis posprzedażowy) (Armstrong, Kotler, Saunders, Wong, 

2002, s. 615‒616). W procesie tworzenia produktu najpierw należy zidentyfi-

kować podstawowe potrzeby konsumenta, które produkt miałby zaspokajać, 

następnie stworzyć produkt rzeczywisty, i w końcu opracować sposoby jego 

poszerzenia w celu wykreowania pakietu korzyści niosącego jak największe 

zadowolenie odbiorcom (Armstrong, Kotler, Saunders, Wong, 2002, s. 616).  

Produkt jest jednocześnie agregatem pewnych właściwości. Można wy-

różnić funkcje podstawowe produktu, które są odzwierciedleniem relacji zacho-

dzących między nim a celem któremu służy. Relacje między produktem a celem 

decydują o funkcjonalności produktu, a relacje między produktem a stopniem 

realizacji celu decydują o wydajności (stopniu intensywności wykonywania 

funkcji) produktu. Innym elementem właściwości produktu są jego funkcje 

dodatkowe, które są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produk-

tem a człowiekiem jako jego użytkownikiem. Mogą się na nie składać wygoda 

użytkowania (np. łatwość spożycia, użytkowania) i estetyka (np. kształt, kolor). 



Strategie marek na rynku napojów energetycznych 359 

W pewnych przypadkach i w odniesieniu do pewnych towarów funkcje dodat-

kowe produktu mogą mieć dla konsumenta większe znaczenie niż niektóre ele-

menty jego funkcji podstawowych. Przy jednakowych funkcjach podstawowych 

produktu mogą one mieć rozstrzygające znaczenie w procesie podejmowania 

decyzji zakupu (Garbarski, Rutkowski, Wrzosek, 1993, s. 177‒178). 

Sytuacja taka panuje w przypadku napojów energetycznych. Do takich 

produktów, w których podstawowa korzyść lub funkcje podstawowe są takie 

same (niezróżnicowane), czyli kategorii produktów trudnoróżnicowalnych, 

można zaliczyć np. wodę mineralną czy napoje energetyczne. Różnicowanie 

produktu zachodzi wówczas na wyższym poziomie, na poziomie produktu rze-

czywistego lub jego funkcji dodatkowych. Na poziomie wyższym od rdzenia 

produktu elementem, który skutecznie można wykorzystać w różnicowaniu, 

może być marka.  

Marka to nie tylko nazwa, termin, znak, symbol lub projekt bądź ich kom-

binacja, ale także coś więcej – coś, co stworzyło pewną świadomość, reputację, 

co ma znaczenie na rynku (Keller, 2011, s. 20). Marki nie buduje się za pomocą 

reklamy, lecz dzięki związanym z marką odczuciom klienta (Kotler, 2005,  

s. 423). Można jednoznacznie stwierdzić, że na współczesnym rynku obowiąz-

kiem przedsiębiorstw jest właściwe zarządzanie swoimi markami, gdyż stano-

wią one ich najważniejsze zasoby. 

Strategie marki 

Strategie związane z marką, czyli brandingowe, mogą dotyczyć pojedynczej 

marki lub jednoczesnego posługiwania się wieloma markami. Można wyróżnić 

strategię marki indywidualnej, rodzinnej, marek łączonych i rozszerzania 

(Mruk, Rutkowski, 1994, s. 64) Wykorzystanie innych marek do komunikacji  

z konsumentami wiąże się z migracją wartości z tych marek na markę właściwą 

(także odwrotnie). K.L. Keller zauważa, że same marki mogą być powiązane  

z innymi markami, które mają własne struktury wiedzy w umysłach konsumen-

tów. Ze względu na te powiązania klienci mogą przyjąć lub wywnioskować, że 

pewne skojarzenia albo reakcje odnoszące się do tych marek są prawdziwe 

również w odniesieniu do takiej marki. W rezultacie marka pożycza od innych 

marek pewną część wiedzy o marce oraz w zależności od natury tych skojarzeń 

i reakcji być może również część kapitału marki. Takie pośrednie budowanie 

kapitału marki można określić mianem wykorzystywania wtórnej wiedzy  

o marce (Keller, 2011, s. 298). Mogą nią być, oprócz firm, krajów, kanałów 

dystrybucji, innych marek, wydarzeń, także postacie (osoby), rzecznicy, nagro-

dy i opinie. Podobnie jest w przypadku co-brandingu, który C. Hillyer i S.Tikoo 

definiują jako praktykę podwójnego znakowania produktów, efektem której na 

produkcie wskazywana jest więcej niż jedna marka (Grębosz, 2013, s. 66). Co-

branding jest strategią umożliwiającą dokonanie transferu zarówno pozytyw-



Jarosław A. Kowalski 360 

nych skojarzeń, jak i innych elementów kapitału marek partnerskich. W efekcie 

co-branding umożliwia dodanie marce wartości, których nie posiada, lub odna-

lezienie wartości, które utraciła (Grębosz, 2013, s. 93).  

Jedną ze strategii wykorzystywania innych marek jest wykorzystanie ma-

rek osób. Można ją nazwać strategią rekomendacji (poparciem osobistym), któ-

ra polega na wykorzystaniu opinii lub rekomendacji znanych osób do promocji 

określonych produktów, idei czy postaw (Waśkowski, 2012, s. 95); określana 

jest także jako endorsement. Wykorzystanie wizerunku znanych postaci należy 

do jednej z chętniej stosowanych technik komunikacji przedsiębiorstwa z na-

bywcami. 

Badanie marek napojów energetycznych na polskim rynku pod kątem  

stosowanej strategii marki – metodyka badań 

W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badania marek napojów ener-

getycznych na polskim rynku. Dokonano analizy pod kątem elementów marke-

tingu mix, czyli produktu, ceny, dystrybucji i działań promocyjnych. Przyjrzano 

się strategiom marki stosowanym przez producentów lub dystrybutorów napo-

jów energetycznych. Z samym produktem, aby go odróżnić od ofert konkuren-

cyjnych, niewiele można zrobić. Natomiast znajduje się tu duże pole do różni-

cowania produktu przy pomocy marki, szczególnie zastosowanej strategii mar-

ki. Marki produktu  ‒ napoju energetycznego wydają się szczególnie podatne na 

wsparcie ze strony marek  zewnętrznych, szczególnie ze strony marek popular-

nych osób (endorsement). 

Badania przeprowadzono w okresie od czerwca 2016 roku do czerwca 

2017 roku w zróżnicowanych jednostkach sprzedaży detalicznej na rynku wo-

jewództwa łódzkiego. Do badań wytypowano produkty oferowane w samo-

dzielnych małych sklepach lokalnych, sklepach sieci franchisingowych, skle-

pach sieci branżowych, sklepach sieci detalicznych, sklepach wielkopowierzch-

niowych sieci detalicznych, na stacjach benzynowych, w klubach fitness i si-

łowniach, kawiarniach i pubach oraz punktach gastronomicznych. Wykorzysta-

no metodę obserwacji. Podmiotem badania były produkty – napoje energetycz-

ne, a przedmiotem badania strategie marek odzwierciedlone na opakowaniach 

produktów oraz w reklamach. Badania zostały uzupełnione wywiadami w gru-

pie młodych konsumentów w wieku 16‒25 lat na temat ich doświadczeń z pro-

duktami i markami rynku napojów energetycznych. 

Badania w zakresie dystrybucji, produktu i ceny wspierające strategie 

marki napojów energetycznych 

W 2015 roku konsumenci w Polsce wydali 1,285 mld zł na napoje energetyzu-

jące. Prognozy przewidują wzrost sprzedaży, która w 2020 roku ma wynieść 

prawie 1,8 mld zł (KPMG, 2016, s. 47–53). Głównymi grupami docelowymi są: 
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kierowcy, którym napój energetyczny ma zapewnić koncentrację przy prowa-

dzeniu pojazdu; osoby potrzebujące koncentracji umysłowej, np. studenci, ucz-

niowie; młodzież, dla której napój energetyczny stał się dozwoloną formą 

używki; osoby aktywne fizycznie, które napój energetyczny ma pobudzić do 

działania. Opis na opakowaniu znanego produktu przedstawia to w następujący 

sposób: „ceniony na całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów  

i ludzi najbardziej wymagających profesji, doceniony także w długich trasach” 

(Red Bull Energy Drink package). Jest to produkt kupowany często pod wpły-

wem impulsu, odbiorcami są przede wszystkim osoby młode, głównie męż-

czyźni, otwarci na nowości, a ważnym kryterium wyboru jest smak napojów 

energetycznych. 

Napoje energetyczne można określić jako produkty szeroko dostępne, 

znajdujące się w różnych typach jednostek sprzedaży detalicznej. Natomiast 

dostępność poszczególnych marek jest mocno zróżnicowana w zależności od 

rodzaju jednostki sprzedaży. W większości przypadków wybór marek w kon-

kretnej jednostce sprzedaży detalicznej jest mocno ograniczony i sprowadza się 

najczęściej do dwóch‒czterech marek. Występowanie w handlu produktów tej 

kategorii przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Najczęstsze miejsca dostępności produktów z kategorii napoje energetyczne  

Typ jednostki sprzedaży  

detalicznej 
Zróżnicowanie oferty 

Najczęściej sprzedawane 

marki napojów energe-

tycznych w Polsce 

Małopowierzchniowy sklep 

spożywczy, np. osiedlowy 

słabo zróżnicowana oferta 

marek napojów energetycz-

nych, głównie produkty 

markowe 

Red Bull, Tiger, Black 

Mało lub średniopowierzchniowy 

sklep z samoobsługową formą 

sprzedaży będący uczestnikiem 

sieci franczyzowej 

średnio zróżnicowana oferta 

marek napojów energetycz-

nych, głównie produkty 

markowe 

Red Bull, Monster, 

Black, Tiger, Burn, 

Rockstar, LV oraz Strong 

Force, XL 

Małopowierzchniowy sklep 

branżowy, np. z wyrobami alko-

holowymi, tytoniowymi, napo-

jami i suchymi przekąskami 

słabo zróżnicowana oferta, 

głównie produkty markowe 

Red Bull, Burn, Tiger, 

Black, LV 

Wielkopowierzchniowy sklep 

sieci detalicznej np. Auchan, 

Carrefour, E.Leclerc, Tesco, Piotr 

i Paweł 

silnie zróżnicowana oferta 

marek napojów energetycz-

nych, produkty markowe 

oraz marki własne sieci 

Red Bull, Burn, Monster, 

Tiger, Black, LV, Rock-

star oraz Power 

Średniopowierzchniowy sklep 

sieci detalicznej, np. Biedronka, 

Lidl, Aldi, Netto 

słabo zróżnicowana oferta, 

głównie marka własna sieci 

oraz słabo zróżnicowana 

oferta marek produktów 

markowych 

BePower, FreewayUp, 

FreewayEnerg oraz Red 

Bull, Black 

Stacje benzynowe (aż 28% kon-

sumentów według badań KPMG 

średnio zróżnicowana ofer-

ta, produkty markowe oraz 

Red Bull, Black, Mon-

ster, Tiger, Burn, LV  
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zaopatruje się w te napoje na 

stacjach benzynowych) (KPMG, 

2016, s. 49)  

w niektórych sieciach rynku 

paliwowego marki własne 

sieci 

Kluby fitness, siłownie 

słabo zróżnicowana oferta, 

przede wszystkim produkty 

markowe i wysoka marża 

Red Bull, Monster, Do-

minator 

Kawiarnie, puby 

słabo zróżnicowana oferta, 

przede wszystkim produkty 

markowe i wysoka marża 

Red Bull 

Automaty sprzedażowe  
słabo zróżnicowana oferta, 

głównie produkty markowe 

Red Bull 

Punkty gastronomiczne 
słabo zróżnicowana oferta, 

głównie produkty markowe 

Red Bull, Black, Tiger, 

Burn, LV 

Źródło: badania własne. 

Najszersze kanały dystrybucji na polskim rynku są charakterystyczne dla 

takich marek, jak Red Bull, Black, Tiger, LV. Dla ich producentów są to flago-

we produkty, dla których prowadzą cały zestaw zaawansowanych i zróżnicowa-

nych działań marketingowych. Działania promocyjne są silnie zaawansowane, 

marki często pojawiają się w reklamach w największych mediach (Red Bull – 

reklama telewizyjna, Black – reklama telewizyjna i outdoor).  

Po drugiej stronie, jeśli chodzi o rozwój kanałów dystrybucji, stoją marki 

własne sieci handlowych, takie jak BePower, FreewayUp, Level, Rapid, które 

sprzedawane są tylko w danej sieci. Są wprowadzone przez sieć dla realizacji 

strategii niskiej ceny, aby konsument zaopatrujący się w tej sieci mógł nabyć 

produkty nie tylko firmowe dostępne powszechnie na rynku, ale także substytu-

ty spełniające podobne oczekiwania, lecz po znacznie niższej cenie. Obok ma-

rek sieciowych znajdują się marki słabsze, które nie mają wyrobionej znajomo-

ści i siły, np. marka Dominator. Ich możliwości dystrybucyjne i promocyjne są 

ograniczone i będą raczej lokować się w wąskich segmentach rynku, do których 

dotarcie nie wymaga poniesienia bardzo wysokich kosztów. Mogą to być fitness 

kluby, siłownie, baseny lub okolicznościowe imprezy. 

Napoje energetyczne można zaliczyć do tzw. produktów trudnoróżnico-

walnych. Ich skład fizykochemiczny jest bardzo zbliżony. Mają specyficzny 

smak, który jest częstym kryterium wyboru przy podejmowaniu decyzji zakupu 

napojów bezalkoholowych1. Konsumentom w większości przypadków trudno 

odróżnić je od siebie, natomiast często zachowują lojalność wobec preferowa-

nej przez siebie marki ‒ na rynku napojów energetycznych przywiązanie do 

konkretnych marek i produktów deklaruje 47% nabywców (KPMG, 2015,  

                                                 
1 Jedna z sieci handlowych, Biedronka, przygotowała napój gazowany o smaku napoju energe-

tycznego niebędący energetykiem i wypuściła próbną partię skierowaną do osób ceniących ten 

smak, ale jednocześnie niechcących spożywać w nadmiernych ilościach kofeiny. Produkt ten nie 

utrzymał się jednak na rynku, gdyż reakcja ze strony konsumentów nie była zadowalająca. 
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s. 50). Producenci często stosują zabieg polegający na różnicowaniu fizyko-

chemicznym przez dodanie dodatkowego składnika, np. aromatu owocowego, 

jednak nie zmienia to zasadniczo samego produktu, ale jest przejawem pogłę-

biania asortymentu w postaci wydłużania linii produktowej. Witaminy (np. 

witamina C), mikroelementy (np. Mg), inne składniki (np. guarana, żeńszeń) 

mogą także być czynnikami różnicującymi produkt, ale to różnicowanie odby-

wa się w obszarze marketingowym, a nie realnym. Konsumenci podejmując 

decyzje o zakupie, ulegają powszechnie wypromowanemu przekonaniu o przy-

datności napoju energetycznego w pobudzaniu oraz regeneracji organizmu.  

W tabeli 2 przedstawiono składniki napoju energetycznego. 

Tabela 2 

Składniki napoju energetycznego 

Składniki podstawowe Składniki dodatkowe, którymi napoje mogą się różnić  

woda, sacharoza, glukoza, kwas 

cytrynowy, dwutlenek węgla, taury-

na, regulator kwasowości, witaminy: 

niacyna, kwas pantotenowy, B6, 

B12, kofeina 32mg/100ml 

cukier/glukoza, sacharoza 

inozytol 

żeńszeń 

L-karnityna 

wyciąg z nasion guarany 

witaminy 

mikroelementy 

Źródło: opracowanie własne. 

Napoje energetyczne pochodzące od różnych producentów, oznaczone 

różnymi markami i oferowane w różnych przedziałach cenowych zbudowane są 

zatem na podobnym schemacie składników. Wybór przez konsumentów kon-

kretnego napoju energetycznego i lojalność wobec niego opierają się nie na 

odmienności samego produktu od innych, lecz na mechanizmie budowania od-

rębności rynkowej opartej na marce. Budowanie różnicowania odbywa się więc 

nie na poziomie rdzenia produktu, lecz na wyższym poziomie produktu rozsze-

rzonego. W jego ramach to właśnie marka jest ważnym czynnikiem budowania 

odmienności od ofert konkurencyjnych. Konkretna marka, obejmująca system 

pojęciowy i skojarzeniowy zbudowany wcześniej przez działania promocyjne, 

pozwala na wykształcenie u konsumentów skojarzeń i związków z nią związa-

nych, wytworzenie preferencji oraz w przypadku pozytywnych doświadczeń – 

lojalności. Trzeba pamiętać, że silna marka wiąże się często z lojalnością kon-

sumentów. Wybierając daną markę, lojalni nabywcy kupują więcej, są tańsi  

w obsłudze, mniej wrażliwi na zmiany ceny i polecają markę innym (Grębosz, 

2008, s. 56). Lojalni konsumenci mogą być uznani za rodzaj zasobu przedsię-

biorstwa, gdyż dzięki ich nawykom i postawom przedsiębiorstwo może osiągać 

przewagę konkurencyjną. 

Zgodnie z obowiązującą doktryną marketingu, klientowi należy zagwa-

rantować określoną wartość (Witek-Hajduk, 2011, s.149), a cena to wyrażony  
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w pieniądzach ekwiwalent wartości postrzeganej przez klienta. Należy też pod-

kreślić, że jest to wartość, za którą klient chce zapłacić, a nie cena czy koszt, na 

które nabywcę stać. Źródła wartości, za które jest gotów płacić nabywca, wyda-

ją się niewyczerpane, a trudność polega na zidentyfikowaniu tej wartości, do-

starczeniu jej nabywcy i przekonaniu go, że jest warta ceny. Poczucie poniesie-

nia kosztu (ceny) odpowiadającego oczekiwanej wartości stanowi ważne źródło 

siły marki (Witek-Hajduk, 2011, s. 148‒149). Na poszczególnych rynkach wy-

różnia się z reguły trzy podstawowe kategorie cenowe: ceny premium, ceny 

medium, ceny economy. Napoje energetyczne na polskim rynku można pogru-

pować podobnie na trzy poziomy cenowe, co przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Poziomy cenowe marek napojów energetycznych  

Poziom 

cenowy 

Poziom określony  

w zł/szt. 
Marki reprezentujące poziom cenowy 

Wysoki  

od 4,99 zł/szt. (w pro-

mocjach sprzedaży od 

3,99 zł/szt.) 

Red Bull (4,99 zł w sklepach, 6,99 zł na stacjach 

benzynowych), Monster (3,99zł) 

Średni  

od 2 zł do poniżej 3,99 

zł/szt. 

Burn (2,79 zł/szt.), Black (2,99 zł/szt.), Tiger 

(2,99 zł/szt.), by OShee (2,99 zł/szt.), Rockstar 

(2,49 zł/szt.), Green-Up, Engine (1,99 zł/szt.), LV 

Niski  

do 1,99 zł/szt. BePower, FreewayUp, Rapid, Level, MyWay 

PowerUp, Power, Mad Cat (1,99 zł/szt.), Cra-

zyWolf, Volcaz (1,49 zł/szt.) 

Źródło: badania własne. 

Przypisanie odpowiedniego poziomu cenowego wiąże się z pozycjonowa-

niem. Pozycjonowanie odnosi się do określenia unikalnych i znaczących różnic 

dla marki w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i jest odpowiedzią, dla-

czego konsumenci powinni ją kupować (Keller, Aperia, Georgson, 2008, s. 94). 

Rozrzut cenowy między najniższymi a najwyższymi poziomami sięga nawet 

200% ‒ najtańsze produkty marek sieci detalicznych można kupić za cenę poni-

żej 2 zł, np. 1,49 zł/250 ml napoju, a najdroższe na stacjach benzynowych za 

ponad 6 zł (pomijając produkty w klubach, kawiarniach czy punktach gastro-

nomicznych, gdzie ceny są z reguły znacznie wyższe). Najniższe ceny dotyczą 

produktów oferowanych pod markami własnymi sieci detalicznych, sprzedawa-

nymi tylko w nich, takich jak BePower – Biedronka, FreeWay Up – Lidl, Kong 

Strong – Lidl, Crazywolf – Kaufland, Rapid – Stokrotka, Level – Żabka, Volcaz 

– Tesco, Tesco Value ‒ Tesco. Najwyższe ceny związane są z produktami  

o najsilniejszych markach międzynarodowych, przede wszystkim marką Red 

Bull, która jest liderem rynku globalnego (i była pionierem rynku napojów 

energetycznych), ale także marką Monster. Obie zbudowały i utrzymują swoje 

pozycje dzięki intensywnemu zaangażowaniu w działalność sportową. Polega 
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ono nie tylko na biernym wsparciu (bierny sponsoring) zawodników czy imprez 

sportowych przez przekazywanie środków finansowych, ale na twórczym zaan-

gażowaniu w kreowanie nowych dyscyplin sportowych. Przełamywanie barier  

i granic jest bowiem częścią koncepcji tego produktu, który potrafi wznosić się 

na wyżyny możliwości („Red Bull doda Ci skrzydeł” – slogan marki). To zaan-

gażowanie pozwala marce na silną obecność w umysłach konsumentów  

i w efekcie na uzyskiwanie premii w postaci najwyższej ceny. Marki Burn, 

Rockstar, Tiger, Black, Oshee prowadzą intensywne działania promocyjne 

oparte na reklamach w mediach, co pozwala im na zajmowanie pozycji na wyż-

szej półce średniego poziomu cenowego. 

Badania w zakresie strategii marki oraz działań promocyjnych  

Firmy mogą prowadzić strategie marki indywidualnej albo rodzinnej, pojedyn-

czej albo architektury marek, strategie własnych marek lub własnych i ze-

wnętrznych, które są wtedy markami wspierającymi. Strategie marki wspierają-

cej stosowane na rynku przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Strategia marki wspierającej stosowana dla napoju energetycznego  

Marka 
Marka wspierająca na 

opakowaniu produktu 

Rodzaj marki wspierającej na opakowaniu 

produktu 

Red Bull 

marka lider rynku glo-

balnego, pionier tego 

rynku, marka indywidu-

alna 

na opakowaniu – nie 

w reklamie 

sponsoring sportowy 

w transmisjach sportowych w tv i internecie – 

Red Bull jako marka imprezy sportowej 

we współpracy z inną marką – kooperacja i co-

branding z operatorem telekomunikacyjnym 

Monster 

marka rynku globalnego, 

indywidualna 

na opakowaniu w linii V46 Valentino Rossi 

sponsoring sportowy 

w transmisjach sportowych w tv i internecie – 

Monster jako marka imprezy sportowej 

Burn 

marka globalna firmy 

Coca-Cola, indywidual-

na 

nie 

Rockstar 
marka międzynarodowa, 

indywidualna 

nie 

Black  

marka indywidualna na opakowaniu – Mike Tyson (były bokser, 

były mistrz świata wagi ciężkiej) 

w reklamie – Mike Tyson 

Tiger 
marka indywidualna na opakowaniu – Dariusz Michalczewski (były 

bokser) 

Oshee 
marka indywidualna na opakowaniu – Bruce Lee (były mistrz 

wschodnich sztuk walki, aktor)  

LV 
marka indywidualna na opakowaniu – sponsor reprezentacji Polski  

w piłce nożnej, wizerunki zawodników m.in. R. 
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Lewandowski, J. Błaszczykowski, Ł. Piszczek  

i inni 

N*Gine 
marka indywidualna na opakowaniu: Kubica Team, były kierowca 

Formuły 1 

Verva 
marka sieci stacji benzy-

nowych 

w reklamie 

na opakowaniu ‒ nie 

Lotos 

Dynamic 

marka sieci stacji benz. w reklamie 

na opakowaniu ‒ nie 

Mmamed 
marka indywidualna na opakowaniu: Mamed Khalidov – mistrz 

sztuki walki 

Rider 
marka indywidualna na opakowaniu: Przemysław Saleta – kickbok-

ser, bokser 

Dominator 
marka indywidualna na opakowaniu: Mariusz Pudzianowski – 

strongman, zawodnik sztuk walki 

Drift  

marka indywidualna na opakowaniu: Złoty Medal Międzynarodowe 

Targi Biznes Żywność Medycyna Rzeszów 

2014 

Źródło: badania własne. 

Kategoria badanych produktów jest silnie podatna na działania promocyj-

ne. Niezwykle istotna jest charakterystyka nabywców ‒ ponad 1/3 (35%) kon-

sumentów na tym rynku jest podatna na innowacje i jest to najwyższy wynik 

wśród wszystkich segmentów rynku napojów bezalkoholowych (KPMG, 2016, 

s. 50). Różnicowanie produktu odbywa się na poziomie produktu rozszerzone-

go, ważne jest zatem właściwe zarządzanie marką. Stosowanie strategii marki 

wspierającej z użyciem marek znanych osób (endorsement) dlatego jest tak 

skutecznym sposobem różnicowania i wzbogacania marki produktu o dodatko-

we wartości na rynku napojów energetycznych.  

W tabeli 5 wskazano strategie marki bez marki wspierającej. 

Tabela 5 

Strategia marki bez marki wspierającej stosowana dla napoju energetycznego  

Marka Marka wspierająca na opakowaniu produktu 

eXtremum marka sieci stacji benzynowej 

Shell V-Power marka sieci stacji benzynowej 

BePower marka sieci detalicznej Biedronka 

Active powered by BePower marka sieci detalicznej Biedronka 

FreewayUp marka sieci detalicznej Lidl 

Rapid marka sieci detalicznej Stokrotka 

Delito marka sieci detalicznej Stokrotka 

Level marka sieci detalicznej Żabka 

MyWay marka sieci dystrybucji prasy Ruch 

Power marka sieci detalicznej Carrefour 

Carrefour marka sieci detalicznej Carrefour 

Volcaz marka sieci detalicznej Tesco 

Tesco Value marka sieci detalicznej Tesco 

CrazyWolf marka sieci detalicznej Kaufland 
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PowerUp marka dystrybutora Makro Cash & Carry 

Ozone marka indywidualna 

Strong Force marka indywidualna 

Green-Up marka indywidualna 

Fire-Up marka indywidualna 

Diverse marka indywidualna 

V-max marka indywidualna 

M-Power marka indywidualna 

KX marka indywidualna 

Booster marka indywidualna 

Grass marka indywidualna 

XL marka indywidualna 

Jump in! marka indywidualna 

Cocio marka indywidualna 

Rage marka indywidualna 

Kong Strong marka sieci detalicznej Lidl 

Mad Cat marka indywidualna 

Źródło: badania własne. 

Marki przedstawione w tabeli pozbawione są wsparcia ze strony innych 

marek zewnętrznych, a także innego wsparcia promocyjnego. Są sprzedawane 

w sieciach handlowych jako tańsze produkty konkurujące z markami znanymi  

i aspirującymi przede wszystkim ceną i dostępnością w określonej sieci han-

dlowej. 

Podobnie jak znane marki odzieży sportowej stały się symbolem statusu 

społecznego, tak prestiżowe marki energetyków, takie jak Red Bull czy Mon-

ster, są takimi symbolami w relacjach społecznych młodych ludzi. Picie topo-

wych marek energetyków może poprawić wizerunek w grupie rówieśników. 

Podobna sytuacja zachodzi w jednorodnych grupach osób o podobnych zainte-

resowaniach, np. korzystających z siłowni, uczestniczących w zajęciach fitness 

czy uprawiających sport. Segment młodych odbiorców jest bardzo podatny na 

mechanizm naśladownictwa, dlatego na tym rynku do najskuteczniejszych dzia-

łań promocyjnych należy posługiwanie się wparciem liderów opinii. W przy-

padku napojów energetycznych najczęściej wykorzystywanymi markami wspie-

rającymi są marki gwiazd sportu, których konsumenci pragną naśladować. Ku-

pując produkt, który spożywa znany i podziwiany sportowiec, nabywca w ja-

kiejś części pozycjonuje siebie, tak jakby to on stawał się tym sportowcem. 

Sprawia mu to satysfakcję, która zwiększa się w obecności innych osób przez 

oczekiwaną poprawę wizerunku. 

Skutecznym działaniem promocyjnym jest sponsorowanie imprez sporto-

wych. Red Bull, której udział w globalnym rynku napojów energetycznych 

wynosi około 70% (Furweger, 2014, s. 47), zbudowała swoją pozycję na pierw-

szeństwie (była pionierem tego rynku) oraz na oparciu swojej strategii promo-

cyjnej na aktywności fizycznej i sporcie, w tym na sponsorowaniu imprez spor-



Jarosław A. Kowalski 368 

towych oraz sportowców. Tak aktywne zaangażowanie w światowy sport po-

zwoliło nie tylko na zbudowanie silnej globalnej marki, ale także na utrzymanie 

pozycji lidera rynkowego przez tak wiele lat. Eksperci są zgodni, że silna marka 

jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu Red Bulla (Furweger, 2014, 

s. 46). Logo z dwoma galopującymi ku sobie czerwonymi bykami na tle żółtego 

słońca pojawia się od 1987 roku coraz częściej przy okazji różnych zawodów 

sportowych. Red Bull sponsorował poszczególnych sportowców albo sam wy-

stępował w roli organizatora i promotora imprez (Furweger, 2014, s. 45‒46). 

Sponsorowanie zespołu Formuły 1, ekip Rajdu Dakar czy stworzenie wielu serii 

imprez sportów ekstremalnych przyczyniło się do ugruntowania w świadomości 

konsumentów marki Red Bull jako tej, która kreuje nowe trendy, umożliwia 

przekraczanie dotychczasowych barier i tworzy nowe nieznane wyzwania; mar-

ki, która otwiera przyszłość, pomaga jednostce i całej ludzkości przekraczać 

granice i rozwijać się.  

Red Bull wykorzystał także w swojej kampanii Felixa Baumgartnera, 

skoczka spadochronowego, który podczas akcji Red Bull Stratos 14 październi-

ka 2012 roku skoczył ze stratosfery z prawie 39 km i podczas swobodnego spa-

dania pobił cztery rekordy świata (najwyższy lot balonem, najwyższa wysokość 

skoku, najdłuższy dystans skoku, najwyższa prędkość spadania – przekroczona 

prędkość 1,25 Macha, a rekordy zostały potwierdzone przez FAI ‒ Federation 

Aeronautique Internationale ‒ Międzynarodowa Federacja Lotnicza). Akcja Red 

Bull Stratos była transmitowana przez telewizję i internet oraz odbiła się szero-

kim echem, przyczyniając się do rozsławienia austriackiego skoczka oraz 

wzmocnienia rozpoznawalności i siły marki Red Bull.  

Inną marką, która także oparła swoją strategię promocyjną na sponsoro-

waniu sportu, jest Monster. Monster umiejętnie połączyła sponsorowanie dys-

cyplin sportów motorowych, takich jak cykl Motocrossowych Mistrzostw Świa-

ta czy cykl Motocyklowych Mistrzostw Świata ze strategią indywidualnej re-

komendacji. Związała markę z najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem tego 

drugiego cyklu, Włochem Valentino Rossim. Stworzyła specjalną linię produk-

tową Monster Doctor, którego ambasadorem jest właśnie ten zawodnik, wielo-

krotny mistrz świata i niekwestionowana gwiazda o zasięgu globalnym. 

Podsumowanie 

Strategią marki stosowaną z powodzeniem na rynku napojów energetycznych 

jest strategia marki wspierającej z udziałem marek znanych osób. Marki topowe 

z tego rynku, Red Bull i Monster, popierają tę strategię silnymi działaniami 

promocyjnymi, na które składają się przede wszystkim sponsorowanie dyscy-

plin sportowych oraz działania reklamowe w zróżnicowanych mediach maso-

wych. Uzupełnieniem tej strategii jest ustalenie wysokiej ceny pozycjonującej 
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produkt na najwyższym poziomie cenowym (Red Bull) oraz szerokie i głębokie 

kanały dystrybucji (Red Bull). 

Marki niemające tak silnej pozycji jak liderzy stosują różne strategie. Burn 

i Rockstar opierają się głównie na reklamie, natomiast Tiger, Black czy Oshee  

i LV wykorzystują marki wspierające. Są to nazwiska znanych sportowców, 

czyli marki osobiste. Tiger wykorzystywał nazwisko boksera Dariusza Michal-

czewskiego, Black boksera Mike’a Tysona, Oshee mistrza sztuk walki Bruce’a 

Lee, a LV logo reprezentacji Polski w piłce nożnej i nazwiska reprezentantów  

z Robertem Lewandowskim i Jakubem Błaszczykowskim na czele (przy okazji 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej). Strategie te to strategie rekomendacji, po-

pierane także przez tradycyjne działania reklamowe w mediach masowych. 

Niektóre indywidualne marki o mniejszych zasobach również wykorzystu-

ją strategię wsparcia i rekomendacji. Należą do nich Mmamed, którą swoim 

nazwiskiem poparł Mamed Khalidov, Dominator z poparciem Mariusza Pu-

dzianowskiego, Rider ze wsparciem Przemysława Salety.  

Tylko jedna marka ‒ Drift, posługuje się wsparciem ze strony innego źró-

dła ‒ marki targowej Międzynarodowych Targów Biznes-Żywność-Medycyna 

Rzeszów 2014. 

Pozostałe marki indywidualne nie stosują strategii wsparcia. Marki sieci 

handlowych również nie są wspierane markami zewnętrznymi, ale jest to zro-

zumiałe jako że marki te są związane z produktami niskobudżetowymi rozsze-

rzającymi ofertę handlową sieci detalicznych i nie są przeznaczone do samo-

dzielnego funkcjonowania na otwartym rynku. 

Na rynku napojów energetycznych stosowane są zatem różne strategie 

marki, a skuteczną strategią okazuje się strategia wsparcia marki właściwej 

markami zewnętrznymi. Wynika to z charakteru produktu – jest trudny do róż-

nicowania fizycznego, oraz z charakteru rynku i oczekiwań konsumentów – 

produkt jest związany z silnymi emocjami konsumenta, a także co trzeci na-

bywca na tym rynku jest skłonny do nowości (innowacji). Najczęściej markami 

wspierającymi są marki znanych sportowców (strategia rekomendacji, endor-

sement). Stosowana jest zarówno przez liderów rynku (Red Bull, Monster), jak  

i marki aspirujące (Tiger, Black), a także słabsze marki próbujące znaleźć swoją 

niszę na rynku (Dominator, Rider, Mmamed). Pojawiła się również strategia 

wsparcia marką ekspercką targów międzynarodowych, ale był to pojedynczy 

przypadek, co pokazuje małą skuteczność takiego wsparcia na tym rynku (wo-

bec skuteczności strategii rekomendacji). Pozostałe marki, w tym marki sieci 

handlowych, nie są wspierane innymi markami. 

Uznany autorytet w dziedzinie zarządzania marką, K.L. Keller stwierdził, 

że nawet jeśli firma mogłaby znaleźć jednego czy kilku zawodowych tenisi-

stów, którzy reklamowaliby rakietę, albo też mogłaby sponsorować turniej teni-

sowy lub nawet całe zawodowe rozgrywki ATP mężczyzn czy WTA kobiet, to 
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wątpliwe jest, aby licencjonowana postać mogła skutecznie wspomagać skoja-

rzenia (Keller, 2011, s.299). Jednak badania strategii marek na rynku napojów 

energetycznych zaprzeczają tej tezie, gdyż stosowane strategie marki wspierają-

cej oparte na rekomendacji oraz sponsorowaniu sportu są skutecznymi zabie-

gami, budującymi siłę marki produktu i kształtującymi lojalność konsumentów. 

Strategia marki wspierającej oparta na rekomendacji znanych osób okazuje się 

skuteczna w odniesieniu do produktów nieróżniących się cechami fizykoche-

micznymi i jednocześnie powiązanych z silnymi emocjami ze strony konsumen-

tów, które kreują ich postawy oraz otwartość na innowacje. 
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Brand Strategies in the Energy Drinks Market 

Keywords: brand, brand’s strategy, supporting brand, recommendation strategy, differ-

entiation of products, energy drinks, marketing mix 

Summary. The purpose of the paper is to identify brand strategies on the energy drinks 

market, which are products that are difficult to differentiate in other ways than using 

marketing tools. The position of a brand on the market, such as a leader or occupying a 

market niche and the role of a brand in the market, such as creating trends or aspiring 

brand, should determine the brand strategy. Applied research methodology: empirical 

research was carried out, including field studies on the market using the observation 

method. Conclusions are the result of market research and analysis can be summarized 

as follows: the most common variant of a brand strategy is the use of the individual 
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brand, both for the strongest brands in the market and the weakest brands but market 

leaders for their individual brands use very strong promotional support based on com-

mitment to sport and the weakest brands are deprived of the support. On the other hand, 

brands with market aspirations and not as prominent as leaders, use a branding strategy 

that involves the use of a third-party brand (endorsement). On the energy drinks market, 

the most common variant of this branding strategy is the recommendation, which is to 

use the brand of a well-known public person, most often sports stars. Research shows 

that for this type of product, which is difficult to physically differentiate but at the same 

time is challenging the consumer's emotions and their opening for innovations, effective 

branding is an effective way of differentiating the products and gaining competitive 

advantage in the market. For this market, it is a branding strategy based on well-known 

people recommendations. 

Translated by Jarosław A. Kowalski  
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Jakość produktów w świetle idei  
zrównoważonego rozwoju 

Kod JEL: O0 

Słowa kluczowe: jakość produktów, zrównoważony rozwój, konsumpcjonizm 

Streszczenie. Idea zrównoważonego rozwoju jest powszechnie przywoływana w odnie-

sieniu do wielu programów i strategii formułowanych na szczeblu państwa, organizacji 

międzynarodowych, a także pojedynczych przedsiębiorstw. Niestety idea ta nie jest 

realizowana w praktyce gospodarczej. Jednocześnie obserwuje się zjawisko konsump-

cjonizmu. W tym kontekście pojawiają się przykłady negatywnych zjawisk w zakresie 

kreowania jakości produktów, które przyczyniają się do pogłębiania stanu nierównowa-

gi. Celem artykułu jest próba analizy związku jakości produktów z ideą zrównoważo-

nego rozwoju. Świadome obniżanie poziomu jakości produktów widoczne w takich 

praktykach, jak np. planowe postarzanie produktów, to nie tylko działanie na szkodę 

konsumenta, ale przede wszystkim groźna tendencja stojąca w sprzeczności ze zrów-

noważonym rozwojem. 

Wprowadzenie 

Z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju jakość produktów ma 

ogromne znaczenie. Dla produktów trwałego użytkowania związek ten wydaje 

się oczywisty. Produkty wyższej jakości są użytkowane dłużej, czyli wyższa 

jakość powinna zmniejszać częstotliwość zakupów. Można wyobrazić sobie 

stan idealny. Nowo powstała rodzina kupuje telewizor, komputer, samochód, 

pralkę, toster, meble itp. Kupują wymienione dobra tylko raz i użytkują je przez 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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większość czasu istnienia tej podstawowej komórki społecznej. Co więcej, nie-

które z tych produktów są przekazywane następnym pokoleniom i następnym 

rodzinom. Obecnie tak przecież nie jest. Taki stan rzeczy, oczywiście nie  

w idealnym wymiarze, istniał już jednak w przeszłości. Przykładowo, produkty 

powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku były przekazywane przez 

pokolenia jako sprawne i funkcjonalne, ale przede wszystkim jako wciąż pożą-

dane. Jeszcze dzisiaj w wielu domach można znaleźć przykłady takich produk-

tów, które zapewne cieszą oko rzadko spotykaną obecnie estetyką i starannością 

wykonania, ale też często zadziwiają wciąż obecną funkcjonalnością i sprawno-

ścią.  

Wiadomo, że produkty nie są i nie mogą być wieczne. Istnieje przecież 

rozwój nauki i techniki (technologii). Ludzkość jest innowacyjna. Produkty 

ulegają zmianie; znikają stare i pojawiają się zupełnie nowe. Skracają się cykle 

życia produktów – nawet tych uważanych za tradycyjne. Współczesne rynki 

coraz częściej skłaniają jednak do zadawania pytań, np.: czy konieczność czę-

stej (przyspieszonej) wymiany lodówki, zmywarki, laptopa na nowy sprzęt rze-

czywiście podyktowana jest innowacyjnością i atrakcyjnością aktualnej oferty, 

czy po prostu wysoką awaryjnością dotychczas użytkowanych urządzeń. Jak 

wiele produktów obecnych i używanych dzisiaj w domach ma szansę na prze-

kazanie dzieciom czy po prostu ludziom niezamożnym jako sprawny i funkcjo-

nalny dar? To oczywiście pytanie retoryczne, jednak przybliża do istoty rozwa-

żań zawartych w niniejszym artykule. 

W 1972 roku ukazał się pierwszy raport Klubu Rzymskiego pt. Granice 

wzrostu, w którym po raz pierwszy dokonano kompleksowej oceny perspektyw 

rozwoju świata. Jak powszechnie wiadomo, konkluzje nie były optymistyczne. 

Zwrócono uwagę na ograniczenia zasobów naturalnych, postępującą degradację 

środowiska naturalnego – wskazano, że rozwój jako cel nadrzędny cywilizacji 

powinien mieć określone ograniczenia.  

Od tego czasu w sferze oficjalnej – naukowej, politycznej i propagandowej 

‒ problematyka intensywnego wykorzystywania dostępnych zasobów przy jed-

noczesnym oparciu globalnego wzrostu gospodarczego na relacjach: konsump-

cja–produkcja dała podstawy do powstania (a raczej redefiniowania) pojęcia 

zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Badacze zajmujący się tą 

problematyką wskazują na niejednoznaczność pojęcia, nieadekwatność przekła-

du angielskojęzycznego terminu na język polski, a co za tym idzie na zbyt płyt-

kie i jednostronne traktowanie tej idei w analizach i rozważaniach prowadzo-

nych w innych obszarach badawczych (Borys, 2015). W swej podstawowej 

formule istota koncepcji zrównoważonego rozwoju jest wszakże dość czytelna, 

i właśnie dzięki swoistej jednoznaczności komunikatu stała się tak istotna dla 

współczesnego świata. 
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Celem niniejszych rozważań jest próba spojrzenia na ideę zrównoważone-

go rozwoju przez pryzmat kształtowania jakości produktów na współczesnych 

rynkach. Kompleksowe spojrzenie na problematykę poziomu jakości współcze-

snych produktów nie jest przedmiotem dyskursu publicznego w Polsce. W kra-

jach UE obserwuje się raczej pewną deklaratywną aktywność w tym zakresie, 

mimo że ochrona konsumentów jest jednym z priorytetów jej funkcjonowania. 

Epoka TQM pozostawiła praktyków i teoretyków zarządzania jakością w prze-

konaniu, że w gospodarce rynkowej wysoka jakość produktów to najbardziej 

pożądany instrument konkurowania. W obecnym stuleciu w praktyce gospodar-

czej, nie tylko w naszym kraju, ten paradygmat wydaje się tracić na znaczeniu – 

szczególnie w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych. 

W dobie pogłębiającego się konsumpcjonizmu, widocznego przede 

wszystkim w krajach rozwiniętych, pytanie o znaczenie jakości produktów wo-

bec coraz głośniej podnoszonych postulatów ekologicznych i pogłębiającej się 

nierównowadze społecznej wydaje się uzasadnione. Poziom konsumpcji to 

istotny wskaźnik makroekonomiczny. Pytanie jednak brzmi, czy moglibyśmy 

konsumować mniej? 

Na rynkach obserwuje się zjawisko obniżania (ograniczania) jakości ofe-

rowanych dóbr – producenci skracają cykle użytkowania wyrobów, oferuje się 

żywność niespełniającą podstawowych (prawo) wymagań, obniża się koszty 

jednostkowe przez stosowanie gorszych komponentów, stosuje się ograniczenia 

funkcjonalności, zmniejsza się jednostkową wagę produktów, zachowując cenę 

itp. Współczesne praktyki w tym zakresie skłaniają do stwierdzenia, że pomija-

jąc czynniki społeczne i kulturowe, konsumujemy więcej, ponieważ jakość 

wielu produktów jest niewystarczająca.  

Idea zrównoważonego rozwoju 

Współcześnie rozumiana idea zrównoważonego rozwoju stanowi przedmiot 

rozważań od ponad pół wieku. Jej narodzin należy szukać w pierwszych pra-

cach Klubu Rzymskiego, jednak kamieniem milowym był niewątpliwie raport 

World Commission on Environment and Development (WCED) z 1987 roku pt. 

Nasza wspólna przyszłość. Pojęcie zrównoważonego rozwoju stało się przed-

miotem zainteresowania i dyskusji wielu środowisk naukowych i politycznych 

na całym świecie, czego efektem było zwołanie pod auspicjami ONZ w 1992 

roku konferencji w Rio de Janeiro „Środowisko i Rozwój” – zaś jej konkluzją 

jest dokument funkcjonujący obecnie pod nazwą Agenda 21. W dokumencie 

WCED za zrównoważony rozwój uznano taki rozwój, w którym potrzeby obec-

nego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych po-

koleń na ich zaspokojenie. Trudno zakwestionować w jakimkolwiek wymiarze 

tak sformułowany postulat. Jeśli rozwój jest wartością pożądaną, powinien być 

także udziałem naszych dzieci i następnych pokoleń. 
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Od czasu konferencji w Rio de Janeiro problematyka zrównoważonego 

rozwoju stała się istotnym elementem modyfikującym treści polityki międzyna-

rodowej, jak też źródłem wartości zasilających polityki narodowe i regionalne. 

Zrównoważony rozwój stał się wartością polityczną, co niewątpliwie należy 

odnotować jako zjawisko pozytywne. Nagłośnienie problemów związanych ze 

zjawiskiem globalnego ocieplenia niewątpliwie wzmocniło oddziaływanie też 

zrównoważonego rozwoju, także w odbiorze publicznym.  

ONZ dziesięć lat po szczycie z roku 1992 zwołała Światowy Szczyt Zrów-

noważonego Rozwoju w Johannesburgu (Szczyt Ziemi 2002). Przedmiotem 

rozważań, oprócz szeroko rozumianej problematyki ekologicznej, były także 

zagadnienia ekonomiczne, m.in.: tematy związane z nierównowagą gospodarki 

globalnej, ograniczeniem ubóstwa większości mieszkańców Ziemi i narastającą, 

wybujałą konsumpcją społeczeństw krajów bogatych, zarządzaniem zasobami 

międzynarodowymi oraz promocją zrównoważonych wzorców produkcji i kon-

sumpcji (Sobolewski, 2002). Dokument znany pod nazwą Rio + 10 wskazuje 

jednak przede wszystkim na pogłębiającą się nierównowagę w rozwoju świata, 

szczególnie w dostępie do podstawowych zasobów i dóbr. 

W powszechnym odbiorze idea zrównoważonego rozwoju postrzegana jest 

najczęściej jako konieczność zachowania równowagi przyrodniczej w działa-

niach podejmowanych przez człowieka. Aspekt ekologiczny zrównoważonego 

rozwoju, szczególnie w kontekście zjawisk związanych z ocieplaniem się kli-

matu, wysuwa się często na plan pierwszy. Problematyka ekologiczna nagła-

śniana jest chętnie przez media ze względu na prostotę i powszechną czytelność 

przekazu. Działalność pozarządowych organizacji proekologicznych, które tra-

dycyjne działania edukacyjne zastępują coraz częściej spektakularnymi i często 

agresywnymi akcjami, znajduje szerokie poparcie społeczne. To wszystko sku-

tecznie odwraca uwagę od meritum sprawy. U podstaw istoty idei zrównowa-

żonego rozwoju leży bowiem przede wszystkim problematyka ekonomiczna. 

W tradycyjnym (Borys 2015) uproszonym ujęciu zrównoważony rozwój to 

wypadkowa trzech podstawowych grup problemów: aspektów ekonomicznych, 

aspektów społecznych oraz aspektów ekologicznych. To zestawienie warto 

jednak skonfrontować z celami, jakie przyjęto do realizacji po Szczycie Ziemi 

w Johannesburgu w 2002 roku, m.in.: 

 do 2015 roku zmniejszyć o 50% liczbę osób żyjących poniżej granicy 

ubóstwa, 

 do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę osób bez dostępu do wody 

pitnej, 

 do 2020 roku poprawić standard życia co najmniej 100 mln mieszkań-

ców obecnie istniejących slumsów, 

 do 2010 roku doprowadzić do znacznego osłabienia tempa wymierania 

rzadkich odmian fauny i flory, 
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 do 2015 roku odnowić w morzach i oceanach zasoby ryb, 

 do 2020 roku zaprzestać wytwarzania i stosowania środków chemicz-

nych w sposób szkodliwy dla ludzi i środowiska, 

 do roku 2015 zmniejszyć o dwie trzecie wskaźnik śmiertelności wśród 

niemowląt i dzieci oraz o trzy czwarte wskaźnik śmiertelności okołopo-

rodowej matek, 

 ułatwić dostęp do tanich odnawialnych źródeł energii. 

W takim kontekście należy postawić pytanie: co jest potrzebne do zreali-

zowania tak szczytnych i ambitnych celów? Odpowiedź nasuwa się automa-

tycznie: potrzeba ścisłej współpracy wszystkich państw świata i bardzo dużych 

funduszy. To czynniki polityczne, ale przede wszystkim ekonomiczne w osta-

tecznym rozrachunku zdecydują o sposobie i stopniu, w jakim idea zrównowa-

żonego rozwoju zostanie realizowana (lub nie) w skali globalnej. Warto zauwa-

żyć, że żaden z wymienionych powyżej celów agendy Rio + 10 nie został do 

dzisiaj zrealizowany.  

Czym obecnie jest więc idea zrównoważonego rozwoju? Raporty przygo-

towane przez Sekcję UE Klubu Rzymskiego (Lietaer, Arnsperger, Goerner, 

Brunnhuber, 2016) jednoznacznie wskazują, że obowiązujący model gospodar-

czy świata stanowi najważniejszą przeszkodę w realizacji idei zrównoważonego 

rozwoju. Stwierdza się wręcz, że kapitalizm w swej współczesnej formie jest 

ślepą uliczką. Nastawienie na doraźny zysk, a nie na potrzeby ludzi, niszczy 

kapitał społeczny i negatywnie oddziałuje na możliwość istotnych przeobrażeń 

światowej rzeczywistości w dającej się przewidzieć przyszłości. Konkluzje 

obecne w pierwszym Raporcie Klubu Rzymskiego z 1972 roku nie tracą nieste-

ty na aktualności. Szczególną rolę w pogłębianiu rozdźwięku między rzeczywi-

stością gospodarczą a zrównoważonym rozwojem pełni obecny system finan-

sowy. Oddziaływanie to obserwuje się w pięciu podstawowych kwestiach (Lie-

taer i in., 2016). Obecny system finansowy: 

 powoduje cykle wzrostu i zapaści w gospodarce, 

 powoduje myślenie krótkoterminowe, 

 wymaga niekończącego się wzrostu, 

 doprowadza do koncentracji majątku, 

 niszczy kapitał społeczny. 

Idea wzrostu gospodarek, tak mocno obecna w polityce i makroekonomii, 

monitorowana najważniejszymi z istniejących wskaźników ekonomicznych – 

od poziomu których zależą losy miliardów ludzi, sprowadza się w ostatecznym 

wymiarze do konieczności akceptacji braku jakichkolwiek ograniczeń. Naj-

większa gospodarka świata, Stany Zjednoczone, nigdy nie ratyfikowały poro-

zumień z Kioto (i późniejszych), chroniąc w ten sposób swój przemysł przed 

dodatkowymi kosztami funkcjonowania. Współczesna praktyka gospodarcza 

odrzuca ideę zrównoważonego rozwoju, a raczej ignoruje ją w imię zysku  



Robert Maik 378 

i wzrostu. Obserwowane obecnie praktyki związane z kształtowaniem jakości 

produktów konsumpcyjnych wpisują się niestety w ten obraz. 

Jakość produktów a zrównoważony rozwój 

Współczesne społeczeństwa bogatych, rozwiniętych gospodarczo krajów to 

społeczeństwa konsumentów. W klasycznym ujęciu J.M. Keynesa ludzie kon-

sumują produkty, aby zaspokoić potrzeby, zaś poziom konsumpcji uzależniony 

jest głównie od poziomu dochodu. O ile zgodzić się należy z istnieniem pewne-

go minimalnego poziomu konsumpcji, poniżej którego należy mówić o ubó-

stwie, o tyle dochód wyznaczający górną granicę środków przeznaczanych na 

konsumpcję, po której rozpoczyna się skłonność do oszczędzania, jest wielko-

ścią dyskusyjną. Skłonność do oszczędzania kosztem bieżącej konsumpcji jest 

przedmiotem rozważań wielu ekonomistów, zaś jej determinanty są zmienne  

w czasie i wydaje się, że zależą głównie od bieżącej sytuacji gospodarczej.  

W krajach rozwiniętych na konsumpcję wydaje się nawet 55–70% PKB, zaś 

poziom konsumpcji uważany jest za jeden z najważniejszych czynników wzro-

stu. W Polsce wydaje się na konsumpcję ponad 1000 zł na osobę (wg GUS w 

2016 r. – 1083 zł), z utrzymującą się dynamiką wzrostu ponad 3% (GUS, 2017). 

W rozważaniach o konsumpcji coraz częściej pojawia się pojęcie hiper-

konsumpcji (Bylok, 2016). Według tej teorii, konsumpcja stała się już stylem 

życia, zaś jej poziom wyznacznikiem społecznej pozycji. Wzrost poziomu do-

chodów społeczeństwa nie jest jedyną determinantą wzrostu konsumpcji czy 

reorientacji stylu życia. Jako jednego z głównych winowajców wzrostu kon-

sumpcji wskazuje się wszechobecny marketing, który coraz częściej sięga po 

nieetyczne czy wręcz nieuczciwe instrumenty stymulowania popytu (Skowron, 

Szymoniuk, 2014). 

Konsumpcja to jednak jeden z głównych czynników pogłębiających nie-

równowagę. Wysoki poziom konsumpcji: 

 zdecydowanie wpływa na wzrost zużycia zasobów, 

 generuje rosnące obciążenia dla środowiska, 

 pogłębia i utrwala społeczne podziały, 

 wzmacnia polityczne status quo w rozwiniętych krajach, 

 utrwala opór wobec jakichkolwiek zmian systemu gospodarczego. 

Jednocześnie wysoka konsumpcja i konsumpcjonizm jako model cywiliza-

cyjny dają podstawy do traktowania popytu konsumpcyjnego przez rynkowych 

operatorów jako źródła nieskończonych dochodów. Postulat wzrostu sprzedaży 

znają zarówno członkowie zarządów wielkich korporacji, jak i zwykli przed-

stawiciele handlowi. Dyskusja z zasadami rynkowymi obowiązującego od wie-

ków modelu gospodarczego, który doprowadził ludzkość do dzisiejszego stanu, 

jest jednak w tym miejscu nieuzasadniona. Sprostanie postulatom zrównoważo-

nego rozwoju wymagałoby przecież diametralnej zmiany globalnego modelu 
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gospodarczego. Taka zmiana jest w najbliższych dekadach wysoce nieprawdo-

podobna.   

Można wszakże, i należy, poszukiwać takich obszarów dyskusji, które dają 

nadzieję na osłabienie niekorzystnego tempa pogłębiania się nierównowagi.  

W kontekście konsumpcjonizmu, który jest istotny z punktu widzenia prowa-

dzonych rozważań, ważnym elementem staje się jakość produktów. Konsumen-

ci zaspokajają swoje potrzeby, nabywając produkty. To oczywiście pewne 

uproszczenie, ale przecież zakupy produktów stanowią decydującą część zaspo-

kajania popytu konsumpcyjnego. Wprowadzanie tu różnicującej dalsze rozwa-

żania klasyfikacji produktów jest nieuzasadnione. Przykładowo, klasyczny po-

dział na dobra konsumpcyjne i produkcyjne w świetle idei zrównoważonego 

rozwoju traci swoje znaczenie. Nie konsumuje się samolotów i lokomotyw, ale 

poziom ich produkcji w istotnym znaczeniu zależy od poziomu popytu na usłu-

gi transportowe, jednocześnie zaś produkcja samolotów i lokomotyw zużywa 

wiele zasobów i stanowi istotne obciążenie dla środowiska.  

Związek jakości produktów z ideą zrównoważonego rozwoju jest oczywi-

sty. Konsumenci wymieniają wartość ucieleśnioną w pieniądzu na wartość wy-

rażoną przez kupowane dobro. Jeśli obniża się wartość pieniądza, mamy do 

czynienia z inflacją – zjawiskiem znakomicie zidentyfikowanym i opisanym 

przez makroekonomię. Jeśli obniża się jakość dóbr, spada ich wartość dla kon-

sumenta. Przy stałej cenie obniżenie jakości produktu powoduje zmniejszenie 

jego zdolności do zaspokajania potrzeb. Bezwartościowy bądź niesatysfakcjo-

nujący produkt skłoni w końcu konsumenta do ponowienia zakupu. Racjonalny 

konsument z pewnością podejmie działania zmierzające do uniknięcia powtór-

nego, chybionego zakupu. Jeśli jednak w danej, dostępnej dla konsumenta kla-

sie jakości brak możliwości uzyskania produktów lepszej jakości, wzrost czę-

stotliwości zakupów staje się permanentny. Część konsumentów poszukuje na 

rynku wyższej jakości – skłonność ta zależy głownie od poziomu dochodów – 

jednak należy pamiętać, że zakup produktu wyższej klasy nie gwarantuje satys-

fakcji. Obniżanie jakości produktów to proces rozłożony w czasie i w ostatecz-

nym wymiarze dotyka całych asortymentów, a nawet marek.  

Obniżona jakość w najprostszym ujęciu skłania do częstszych zakupów. 

Producenci mogą wyprodukować i sprzedać więcej produktów. Zużywają jed-

nak więcej zasobów i powodują większe obciążenia dla środowiska. Buty są na 

jeden sezon, samochód na 3, maksymalnie na 5 lat, wędlina psuje się trzeciego 

dnia po zakupie, lekarstwo trzeba przyjmować o miesiąc dłużej itp. ‒ to zjawi-

ska znane każdemu współczesnemu konsumentowi. 

Zapewne istnieje dla każdego produktu określona jednostka zużycia wła-

ściwa dla danego konsumenta i określonych warunków konsumpcji. Załóżmy 

więc, że konsument zużywał w 2002 roku jedną kostkę tradycyjnego masła 

(250g) w ciągu 5 dni. Obecnie znajduje na półce niemal wyłącznie masła  
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o przeciętnej gramaturze około 180g, które zazwyczaj zawierają widoczną po 

przekrojeniu wodę. Masło gorszej jakości psuje się szybciej. Mniejsza kostka 

zużyje się szybciej. Trzeba dokonać ponownego zakupu po 3‒4 dniach. W skali 

roku daje to około 20 kostek masła więcej zakupionych przez tego konsumenta. 

Przemysł mleczarski ma powody do zadowolenia. Konsument właściwie nie ma 

alternatywy (margaryny podlegają podobnym procesom). Fiskus częściej pobie-

ra podatek VAT, gospodarka krajowa zachowuje miejsca pracy w mleczarniach 

– skrócił się tylko cykl spożycia. Skracanie cykli spożycia/użytkowania to istota 

negatywnego oddziaływania niskiego poziomu jakości na zrównoważony roz-

wój. 

Niepokojące i postępujące obniżanie się jakości produktów obserwuje się 

na rynkach dóbr konsumpcyjnych od około dwóch dekad. Odejście od zasad 

TQM, które tak mocno eksponowały konieczność sprostania oczekiwaniom 

klienta, jest być może spowodowane następującymi po sobie kryzysami w za-

kresie systemu finansowego1. W ich wyniku korporacje dążą do skracania cykli 

realizacji zysku, także przez zmniejszanie jednostkowego kosztu wytworzenia, 

degradację funkcjonalności dóbr oraz ograniczanie czasu użytkowania. Takie 

działania są oczywiście sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju.  

Obniżanie poziomu jakości produktów przejawia się na wiele sposobów. 

Zawsze jednak sprowadza się do uzyskania przez operatora rynkowego korzyści 

kosztem konsumenta. W aspekcie zrównoważonego rozwoju obniżanie jakości 

produktów w krajach o wysokim poziomie konsumpcji musi skutkować zjawi-

skami, które da się opisać następująco: 

a) wzrost zużycia zasobów naturalnych – wzrost częstotliwości zakupów 

to więcej produktów, a więc więcej zużytych zasobów; 

b) narastający problem z utylizacją zużytych produktów i ich opakowań; 

c) wzrost publicznych kosztów związanych z produktami o niskiej jakości 

‒ zdrowie, postępowania administracyjne, procesy prawne itp.; 

d) szybsze wyczerpanie nieodnawialnych zasobów – szybkie cykle zy-

sków operatorów rynkowych stymulują rosnący popyt na surowce 

rzadkie, takie jak np. metale ziem rzadkich (bez nich nie istnieje współ-

czesny high tech, a te zasoby właśnie się kończą); 

e) nieodwracalne zmiany w modelach konsumpcji – akceptacja niskiej ja-

kości produktów, mimo negatywnych konsekwencji, staje się często 

nawykiem i buduje skłonność do częstego kupowania (rodzi się akcep-

tacja dla jednorazowości produktu); 

f) zmniejsza się (drastycznie!) sfera usług związanych z naprawą produk-

tów ‒ konsument wyrzuca rozklejone buty, zepsute radio kuchenne itp. 

                                                 
1 Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego między rokiem 1970 a 2010 miało miej-

sce 145 kryzysów bankowych, 208 krachów monetarnych oraz 72 kryzysy zadłużenia publiczne-

go – innymi słowy, przytłaczająca liczba 425 systemowych kryzysów (Lietaer i in., 2016). 
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– tani produkt niskiej jakości nie budzi szacunku i najlepiej go po pro-

stu wyrzucić (staje się zatem śmieciem); 

g) spadek zaufania społecznego do producentów i produktów (wzrost spo-

łecznego poczucia bezradności wobec rynku), np. konsumenci uzasad-

niając niechęć do sporów prawnych związanych z niską jakością, często 

argumentują: „z nimi i tak się nie wygra”; 

h) pojawienie się negatywnych zjawisk o wymiarze makroekonomicznym, 

np. spadek realnej siły nabywczej konsumentów (dostajemy mniej za 

więcej) czy trudności w opisie, analizie i tworzeniu statystyk zjawisk 

rynkowych. 

W aspekcie idei zrównoważonego rozwoju warto przypomnieć pojęcie 

społecznych kosztów jakości (Wawak, 1997). Obejmuje ono całość kosztów 

związanych z danym produktem od momentu wydobycia surowców niezbęd-

nych do jego wytworzenia aż po proces jego likwidacji (spożycia). W takim 

ujęciu jakość staje się niezbędnym kryterium optymalizacyjnym, a zarazem 

wskazuje na krytyczne ogniwa jej związków ze zrównoważonym rozwojem. 

Pomijając częste przypadki nieekologicznych zachowań konsumentów, wszyst-

kie kluczowe elementy cyklu kształtowania jakości produktu zależą od produ-

centa. Wszystkie one mają ścisły związek ze zużywaniem zasobów i obciąża-

niem środowiska. Dbałość o zgodność procesu kształtowania jakości z ideami 

zrównoważonego rozwoju ‒ od projektu produktu aż po sposób jego likwidacji 

– zależy wyłącznie od przyjętej strategii prowadzenia biznesu. Obserwując 

praktyki rynkowe w tej mierze, należy stwierdzić, że w wielu przypadkach stra-

tegie te nie uwzględniają wartości zrównoważonego rozwoju.  

Obniżanie jakości produktów w jakimkolwiek aspekcie będzie prowadziło 

do zmian w zachowaniach konsumenckich, przy czym zmiany te, z punktu wi-

dzenia idei zrównoważonego rozwoju, należy ocenić negatywnie.  

Przykłady patologii w kształtowaniu jakości produktów 

Negatywne zjawiska związane z jakością produktów obserwuje się w wielu 

obszarach rynku. Panuje nieuzasadnione przekonanie, że polskie produkty żyw-

nościowe na tle krajów Unii Europejskiej są stosunkowo dobrej jakości. Lektura 

raportów i materiałów zamieszczonych na stronie Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych skłania jednak do wniosków przeciwnych. 

Przykładowo w 2016 roku IJHARS (IJHARS, 2017) tylko w wyniku planowa-

nych kontroli stwierdziła nieprawidłowości w: 

 11,1% partii skontrolowanego pieczywa, 

 10,3% partii skontrolowanych tłuszczów do smarowania, 

 3,6% partii skontrolowanych przetworów pomidorowych, 

 28,1% partii skontrolowanych wyrobów cukierniczych, 

 20,6% partii skontrolowanych dżemów, 
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 20,0% partii skontrolowanych przetworów mięsnych. 

Nieprawidłowości w oznakowaniu produktów (informacje na etykietach) 

stwierdzono np.: dla 40,9% makaronów, 40% oliwy z oliwek czy 32,2% wyro-

bów garmażeryjnych. Wydano 424 decyzje stwierdzające zafałszowanie żyw-

ności i 558 decyzji nakładających kary pieniężne ze względu na uchybienia  

w jakości czy znakowaniu produktów. To tylko niewielki fragment całości. 

Podobne refleksje może budzić lektura raportów zamieszczonych na stronach 

UOKiK-u (szczególnie należy polecić raporty Inspekcji Handlowej czy wpisy 

do Krajowego Rejestru Produktów Niebezpiecznych).  

Wśród praktyk, które obecnie budzą wiele kontrowersji, a które w sposób 

ewidentny dotyczą jakości i godzą w ideę zrównoważonego rozwoju należy 

wskazać zjawisko downsizingu oraz planowe postarzanie produktu (planned 

obsolescence). 

Downsizing to pojęcie, które w teorii zarządzania znane jest od dawna jako 

strategia zmniejszania zatrudnienia i/lub konfiguracji działania (Encyklopedia 

Zarządzania, 2017). W ostatnich latach jednak to pojęcie nabiera nowego zna-

czenia. Najbardziej popularna obecnie odmiana downsizingu polega na zmniej-

szaniu jednostkowej wielkości produktu przeznaczonego do sprzedaży detalicz-

nej przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej ceny (Nowogródzka, Pie-

niak-Lendzion, Nyszk, 2014). Konsumenci dostają więc mniej za te same pie-

niądze. Wykorzystuje się tu mniejszą wrażliwość konsumenta na zmianę wa-

gi/objętości produktu niż na jakąkolwiek zmianę ceny. Najważniejszym zabie-

giem jest tu zwykle zachowanie dotychczasowej wielkości, kształtu i wyglądu 

opakowania tak, aby klient nie był w stanie na pierwszy rzut oka zorientować 

się w dokonanej zmianie. Zjawisko ma charakter permanentny, trwa często 

całymi latami, realizowane jest małymi kroczkami i wielu konsumentów zupeł-

nie nie zdaje sobie sprawy, że produkt, który kupowali od lat, kupują obecnie  

w opakowaniach o znacznie mniejszej wadze czy objętości. Obecnie takie dzia-

łania na rynkach produktów spożywczych, kosmetycznych czy chemii gospo-

darczej mają charakter masowy. Traktowane są jako swoista strategia marketin-

gowa. Niektóre ze znanych marek dokonały już kilkukrotnie zmniejszenia jed-

nostkowej wagi swoich produktów2. Działania takie dotyczą nie tylko rynku 

krajowego – mają charakter globalny (choć lokalnie zróżnicowany). Innowa-

cyjność, która towarzyszy wysiłkom w zachowaniu kształtu i rozmiaru dotych-

czasowego opakowania naprawdę godna jest najwyższej uwagi.  

Mniejsze rozmiary jednostkowe produktu, jeśli dotyczą np. słodyczy, 

można by rozpatrywać nawet jako pewną korzyć dla klienta. W większości 

przypadków jednak downsizing po prostu zwiększa częstotliwość zakupów. 

                                                 
2 Jednostkowe opakowanie Ptasiego Mleczka marki Wedel już trzykrotnie zmieniało wagę. 

Tradycyjne opakowanie przez wiele lat zawierało 500g produktu. W chwili obecnej zawiera tylko 

380g. Wedel odchudził większość swoich znanych produktów (Ogórek, 2017). 



Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju 383 

Zmniejszenie opakowań dla produktów typu np. chemia gospodarcza musi 

prowadzić do zwiększenia częstotliwości zakupów. Potrzeby mycia, prania czy 

czyszczenia w skali gospodarstwa domowego bowiem nie zmniejszają się. Nie-

stety konsumenci bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich ulubiony 

płyn do płukania jest już sprzedawany w butelce o 100 ml mniejszej niż kiedy 

zaakceptowali daną markę. Przywiązanie do marki i zachowanie identycznego 

opakowania jest tu kluczowe. 

Downsizing nie jest na świecie zjawiskiem nowym, w Polsce nie doczekał 

się jednak nawet osobnego pojęcia, które oddawałoby jego istotę. Zmniejszanie 

czy odchudzanie produktów sugerują jednak pewien aspekt pozytywny tego 

zjawiska. Opisane praktyki rynkowe dostawców teoretycznie nie dotyczą jako-

ści w rozumieniu potocznym – konsumenci dostają w końcu swój ulubiony 

produkt (i tu jednak następują zmiany). Wystarczy jednak jakość produktów 

odnieść do pojęcia wartości, aby zrozumieć, że wielkość jednostkowa kupowa-

nego produktu ma ostatecznie dla konsumenta znaczenie.   

Zjawisko downsizingu ma jednak i drugi aspekt, znacznie bardziej związa-

ny z klasycznym podejściem do jakości produktów. Zmniejszaniu (ogranicza-

niu) nie poddaje się rozmiaru jednostkowego, ale wewnętrzną konfigurację 

produktu. Zazwyczaj dotyczy to surowców i komponentów, które zastępuje się 

tańszymi odpowiednikami (zamiennikami). Modyfikacjom poddaje się nawet 

konstrukcję produktu – zjawisko to występuje np. w motoryzacji (Popkiewicz, 

2017). Zastępowanie elementów konstrukcji produktu gorszymi elementami ma 

także miejsce w działaniach związanych z kolejną, opisaną poniżej patologią. 

Planowe postarzanie produktu ma historię znacznie starszą niż downsizing 

– przynajmniej wskazuje na to mit założycielski, czyli tzw. spisek żarówkowy. 

Pomysł takiego konstruowania produktów, aby szybciej się zużywały i zmusza-

ły konsumentów do nowego zakupu, został opisany już w latach 20. XX wieku  

w USA. Jeszcze do niedawna zaliczany był do teorii spiskowych (Ryś, 2016), 

zaś w poważnych publikacjach nie wypadało wypowiadać się na ten temat. 

Trudno o przykład praktyki bardziej uderzającej w ideę zrównoważonego roz-

woju. Należy zaprojektować taką jakość produktu, która po określonym czasie 

(zazwyczaj po zakończeniu okresu gwarancyjnego) zostanie nagle zredukowana 

do zera. To wymaga kunsztu inżynierskiego i premedytacji. Produktów takich 

nie naprawia się, bowiem podaż części zamiennych jest ograniczona, a ich kon-

strukcja czyni naprawy nieekonomicznymi.  

Dziś już nikt nie zaprzecza, że planowe postarzanie produktów ma rze-

czywiście miejsce. Zjawisko to ma także wymiar globalny. Dotyczy przede 

wszystkim dóbr trwałych, takich jak sprzęt AGD czy elektronika użytkowa, ale 

także ubrań, obuwia, sprzętu turystycznego i sportowego i wielu innych. Po 

okresie wypierania obserwuje się wzrost zainteresowania tym zjawiskiem, także 

wśród badaczy.  
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Podsumowanie 

Idea zrównoważonego rozwoju od kilku dekad angażuje ekspertów, polityków, 

działaczy organizacji pozarządowych. Organizuje się spektakularne konferencje 

o zasięgu międzynarodowym. Opracowywane są i publikowane kolejne, ambit-

ne dokumenty, które postulują kolejne zmiany o nikłych szansach na realizację. 

Czy idea zrównoważonego rozwoju to kolejny współczesny mit, którego celem 

jest odwrócenie uwagi od problemów naprawdę istotnych i wykazanie się jaki-

mikolwiek działaniami dla dobra publicznego (Sztumski, 2006)? 

Jednocześnie obserwuje się przecież kolejne, niebudzące wątpliwości  

przejawy zjawiska określanego mianem globalnego ocieplenia. Argument  

o cywilizacyjnych przyczynach tego zjawiska, nawet jeśli jest wciąż kontesto-

wany, zwraca uwagę na istotę problemu ludzkości – niekontrolowany wzrost.  

Konsumpcja i konsumpcjonizm jako styl życia to główna siła sprawcza te-

go wzrostu, szczególnie w krajach rozwiniętych. Dostarczanie konsumentom 

produktów o świadomie zaniżonej jakości, w celu zapewnienia dodatkowych 

zysków, należy uznać za działanie wysoce szkodliwe – w ten sposób nakręca 

się dodatkowo spiralę konsumpcji.  

Problem ten został już jednak zauważony. Podejmuje się badania naukowe 

w tym zakresie (Ryś, 2016). Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pod-

jął prace i analizy w zakresie planowego postarzania produktów. Komisja Euro-

pejska przygotowuje zmiany legislacyjne w tej kwestii. W niektórych pań-

stwach członkowskich UE (np. Francja, Niemcy) problem świadomego obniża-

nia jakości produktów został również zauważony i podejmuje się tam różnorod-

ne działania celem nagłośnienia zjawiska i ochrony konsumentów. We Francji 

postuluje się np. obligatoryjne wydłużenie okresu gwarancyjnego (ten postulat 

miałby dotyczyć całej UE); na producentów nałożono obowiązek informowania 

o żywotności sprzętu i wydłużonym okresie produkcji części zamiennych. To 

oczywiście niewiele, ale jakość produktów to obszar, w którym można dokonać 

realnych zmian z korzyścią dla współczesnych konsumentów i idei zrównowa-

żonego rozwoju.  
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The Quality of the Products 

 in the Light of the Concept of Sustainable Development 

Keywords: quality of the products, sustainable development, consumerism 

Summary. The concept of a sustainable development is commonly brought up in re-

spect of many programs and strategies formulated on the national level, in the interna-

tional organizations, as well as in the individual enterprises. Unfortunately this concept 

is not executed in the economic practice. Simultaneously, the phenomenon of consum-

erism is being observed. In this context there are appearing examples of negative phe-

nomena in the field of the quality of consumer goods, which contribute to extending the 

state of imbalance. The aim of the paper is the attempt at analyzing the connection be-

tween the quality of the consumer products and the concept of the sustainable develop-

ment. The intentional reducing of the quality level of products, noticeable in such prac-

tice as “planned obsolescence of products”, is not only acting against the consumer, but 

it is primarily the tendency that contradicts the concept of the sustainable development. 
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Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych  
przez zakłady ubezpieczeń 

Kod JEL: G2, G30 

Słowa kluczowe: karta chipowa, zakład ubezpieczeń, klient 

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwość wprowadzenia plastikowych kart 

chipowych przez zakłady ubezpieczeń. Omówiono zalety wprowadzenia takich kart. Na 

podstawie badania ankietowego omówiono również, w jaki sposób klienci oceniają 

pomysł wprowadzenia kart chipowych do rejestracji wszystkich posiadanych ubezpie-

czeń i możliwości wykorzystania karty jako karty kredytowej. 

Wprowadzenie 

Rozwój nauki możliwy jest dzięki poszukiwaniom nowych pomysłów, innowa-

cyjnym rozwiązaniom. Rozwój nowoczesnych technologii, a w szczególności 

możliwość gromadzenia ogromnej ilości danych w niewielkich nośnikach po-

woduje, że można je wykorzystywać w wielu dziedzinach, w tym i ubezpiecze-

niach. Takim nośnikiem jest karta chipowa (smart card) – uniwersalny nośnik 

danych w postaci karty z wbudowanym układem mikroprocesorowym (chipem) 

(Słownik…, 2017), który pozwala na ochronę procesu logowania użytkownika, 

kontrolę dostępu i zawartych na niej danych.  

W 2013 roku na świecie działało przynajmniej 5,5 mld kart mikroproceso-

rowych (Raible, 2010). W Polsce wykorzystywane są już karty chipowe jako 

karty płatnicze, kredytowe oferowane przez banki dla swoich klientów. Oferuje 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesor
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się również karty partnerskie (we współpracy banku z inną firmą, np. Citi Han-

dlowy i Lot) czy też karty affinity (we współpracy banku z instytucją niekomer-

cyjną, np. Pekao SA i WOŚP) (Hinc, 2008). Dostępne są również europejskie 

karty ubezpieczenia zdrowotnego, które są dokumentem potwierdzającym 

ubezpieczenie zdrowotne. Karty chipowe są wygodne i poręczne, pozwalają na 

szybki dostęp do danych.  

Stąd powstał pomysł wykorzystania plastikowych kart chipowych przez 

zakłady ubezpieczeń. Karty chipowe umożliwiałyby identyfikacji klientów  

w celu przyspieszenia i usprawnienia obsługi. Analizując możliwość zastoso-

wania plastikowych kart chipowych, wyodrębniono kilka podstawowych zało-

żeń, jakie powinny być realizowane: 

 ograniczenie liczby druków polis, 

 identyfikacja klienta (Centralna Baza Danych Klienta), 

 bieżący wgląd do polis, 

 przekazywanie wypłat odszkodowań na kartę, 

 prestiż i identyfikacja z zakładem ubezpieczeniowym, 

 uproszczona segmentacja, 

 bancassurance – karta chipowa jako karta kredytowa, 

 możliwość dotarcia do młodzieży.  

Każdy zakład ubezpieczeń drukuje dużą liczbę polis w wielu kopiach, zaś 

po wprowadzeniu karty chipowej wszystkie informacje będą umieszczone na 

niej bez konieczności drukowania wersji papierowej. Klienci najczęściej odkła-

dają zakupioną polisę i przypominają sobie o niej w momencie likwidacji szko-

dy bądź czekają aż o składce lub odnowieniu polisy przypomni agent. Jest to 

związane z natłokiem różnych codziennych spraw. Natomiast karta chipowa 

pozwoli klientowi na bieżący wgląd do polis, szybki proces likwidacji szkody 

czy szybszą obsługę. Wszystkie dane będą na jednej plastikowej karcie chipo-

wej. Segmentacja klientów może być opracowana według liczby posiadanych 

polis lub wysokości wpłacanych składek, co wpłynie np. na wprowadzenie 

srebrnych i złotych kart. Karta chipowa może być atrakcyjnym produktem także 

dla młodzieży, którą zachęci do korzystania z usług ubezpieczeniowych. Aby 

ocenić szanse powodzenia wdrożenia plastikowych kart chipowych, należy 

zbadać obecną działalność zakładów ubezpieczeń. 

Strategia działania zakładów ubezpieczeń 

Zakłady ubezpieczeń opierają swoją działalność na określeniu segmentów ryn-

ku, dostosowaniu oferty ubezpieczeniowej oraz wysokości składki ubezpiecze-

niowej za określone usługi. Ważna jest też szybkość obsługi klienta w procesie 

zawarcia umowy ubezpieczenia, jak również w procesie likwidacji szkody. 

Opierając się na tych założeniach, można przedstawić schemat obrazujący kla-

syczną strategię zakładu ubezpieczeń oraz zmiany strategii po wprowadzeniu 
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karty chipowej (rys. 1). Na osi poziomej wskazano typowe czynniki  określają-

ce działania zakładów ubezpieczeń, a na osi pionowej stopień ich wdrażania od 

niskiego do wysokiego.  

wysoki 

 

     

karta 

 

 

    chipowa 

 

 

     

 

 

    typowa strategia 

firm ubezpiecze-

niowych 

 

niski 

     

segmentacja liczba polis  

u klienta 

identyfikacja 

młodzieży 

bazy polis 

(CBDK) 

szybkość 

obsługi 

bancassurance 

Rysunek 1. Krzywe klasycznej strategii zakładu ubezpieczeń i po wdrożeniu karty chi-

powej 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione na rysunku 1 krzywe jednoznacznie wskazują, w których 

miejscach występują największe różnice. Wprowadzenie karty chipowej wye-

liminowałoby przede wszystkim papierowe polisy dla klienta, ograniczając 

zapis wszystkich posiadanych polis przez klienta na jednej karcie. Kolejną 

zmianą jest identyfikacja potrzeb i adresowanie konkretnych usług ubezpiecze-

niowych do poszczególnych segmentów. Karty chipowe również wpłyną na 

wzrost współpracy z bankami w ramach bancassurance. Na rysunku 2 przed-

stawiono schemat działania przy wprowadzaniu karty. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Schemat działań przy wprowadzeniu karty chipowej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wprowadzenie plastikowych kart chipowych spowodowałoby usprawnie-

nie w obsłudze klientów zakładów ubezpieczeń. Obecnie polisa ubezpieczenio-

wa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Często 

jest tak, że gdy występuje szkoda  i trzeba ją okazać ubezpieczycielowi, to trud-

no ją klientowi znaleźć w stercie dokumentów, jakie posiada. Konieczne jest 

drukowanie kopii. Karta chipowa może zapobiec takim sytuacjom. Druki polis 

OC mogłyby zostać zastąpione nalepkami z hologramem, a zakres pakietu 

ubezpieczenia komunikacyjnego zawarty byłby na karcie chipowej. 

Zastosowanie karty może spowodować wyeliminowanie kas w zakładach 

ubezpieczeń. Karta może mieć funkcje karty kredytowej. Wypłaty odszkodo-

wań mogą być przelewane na kartę, a zlecenia w banku mogą pokrywać składki 

ubezpieczeniowe. Przez wprowadzenie kart, które będą zawierały pełne dane 

klienta w zakresie posiadanych usług, przyczyni się do przejrzystego dostępu do 

informacji o poszczególnych segmentach, co spowoduje możliwość dopasowy-

wania usług ubezpieczeniowych. Liczba posiadanych polis czy też różnica mię-

dzy wpłatami a wypłatami poszczególnych klientów mogłaby umożliwić przy-

dzielanie srebrnych czy złotych kart, które określałyby zniżki. Wyeliminowanie 

czy też zredukowanie określonych działań zakładów ubezpieczeń przez wpro-

wadzenie kart chipowych spowoduje w dłuższym okresie ograniczenie kosztów.  

Elementy, które należy wzmocnić, to szybka obsługa klientów w procesie za-

wierania umowy ubezpieczeniowej czy też przy w prowadzeniu procesu likwi-

dacji szkody. Karta chipowa pozwoli na natychmiastowe zidentyfikowanie 

klienta w Centralnej Bazie Danych Klienta.  

Zalety i bariery wprowadzenia kart chipowych dla zakładów ubezpieczeń 

Zaletą karty chipowej jest wygoda jej posiadania, przechowywania i identyfika-

cji. Każdy klient obecnie posiada karty, np. bankomatowe, lojalnościowe, wej-

ściówki do pracy itp. Obsługa kart jest prosta i zrozumiała dla każdego. Karta 

chipowa zakładów  może służyć jako identyfikator posiadanych polis oraz rów-

nież jako karta kredytowa. W tabela 1 przedstawiono główne  zalety karty chi-

powej. 
Tabela 1 

Zalety karty chipowej 

Zaleta Opis 

Produktywność wszystkie polisy na jednej karcie 

Prostota popularny powszechny produkt 

Wygoda mała poręczna karta 

Ryzyko system zabezpieczeń, kod, pin, hasło 

Wizerunek srebrne i złote karty a szkodowość 

Środowisko brak blokad, przyjazny środowisku 

Źródło: opracowanie własne. 
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Można zatem stwierdzić, że karty chipowe mają wiele zalet, ale przede 

wszystkim charakteryzują się prostotą i wygodą w zakresie korzystania. Wpro-

wadzenie ich przez zakłady ubezpieczeń usprawni obsługę klientów i sprawi, że 

usługi będą bardziej przejrzyste dla klientów.  

Konieczność wykonywania coraz większej liczby czynności w coraz to 

krótszym czasie pozwala  pozostać w przekonaniu, że samo ułatwienie pracy 

znosi przeszkodę percepcyjną. Wprowadzanie zmian w zakładach ubezpiecze-

niowych wymaga nakładów finansowych, ale wykorzystując koniunkturę na 

rynku (Borcuch, 2014) i umożliwiając dystrybucję kart bankom, pozwala na 

zmniejszenie kosztów. Atutem zakładów  ubezpieczeń jest ich baza klientów  

i możliwość dotarcia z nowym produktem.  

Innym ważnym elementem przy wprowadzaniu kart chipowych są bariery 

do naśladownictwa. W zakładach ubezpieczeń można wymienić kilka barier, 

którymi  przede wszystkim są: 

 zasięg działania, 

 liczba placówek, 

 duża baza klientów do pozyskiwania przez bank, 

 wieloletnia umowa z bankiem na wyłączność, 

 duża liczba polis wśród młodzieży, 

 bancassurance ‒ trendy współpracy. 

Wymienione elementy pozwalają na zablokowanie naśladownictwa,  

a wprowadzenie zaawansowanych prac projektowych pozwoli na opracowanie: 

 CBDK ‒ karta ułatwi identyfikację, 

 OLS – karta przyśpieszy zgłaszanie szkód, 

 Telecentrum – podanie numeru karty i hasła, 

 CFK ‒ przelewy na kartę. 

Centralna Baza Danych Klientów (CBDK) to czytelna rejestracja wszyst-

kich klientów z możliwością szybkiego dotarcia ze wszystkimi informacjami.  

Organizacja Likwidacji Szkód (OLS) umożliwia zgłoszenie szkody w każdym 

miejscu, kontakt z klientem przy oględzinach i widzenie danych na karcie chi-

powej. Telecentrum to miejsce, do którego można zadzwonić i uzyskać wszyst-

kie informacje związane z posiadanymi ubezpieczeniami czy też z przeprowa-

dzanym procesami likwidacji szkody.  

Ocena wprowadzenia kart chipowych przez klientów zakładów  

ubezpieczeń 

Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie ankietowe na temat oceny 

wprowadzenia kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. W badaniu 

wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli na-

rzędziem badawczym był kwestionariusz, który respondent otrzymał przez stro-

nę www, a udzielone przez niego odpowiedzi zapisywały się w systemie.  
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W badaniu wzięło udział 183 respondentów. Ankieta skierowana była do osób 

pełnoletnich i składała się z trzech zasadniczych pytań i metryczki. W metrycz-

ce uwzględniono płeć (56% kobiety i 44% mężczyźni), wiek (18‒25 – 34%; 

26‒40 ‒ 29%; 41‒60 ‒ 27% i powyżej 60 lat ‒ 10%), wykształcenie (zawodowe 

– 27%, średnie – 38%, wyższe ‒ 35%). Badanie przeprowadzono w marcu 2017 

roku. Pierwsze analizowane pytanie dotyczyło tego, jak klienci zakładów ubez-

pieczeń oceniają pomysł wprowadzenia kart chipowych. 

Z rysunku 3 wynika, że 63% respondentów uznało pomysł wprowadzenia 

kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń jako dobry, 23% nie miało zdania,  

a 14% stwierdziło, że to zły pomysł. Analizując wyniki według płci, okazało 

się, aż 81% kobiet stwierdziło, że pomysł wprowadzenia kart chipowych za-

miast wersji papierowej polisy ubezpieczeniowej jest dobry; tego samego zda-

nia było 64%  mężczyzn. 

 
Rysunek 3. Ocena wprowadzenia kart chipowych zamiast papierowej wersji polisy 

ubezpieczeniowej 

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 2 przedstawiono zalety, które odróżniają kartę chipową od trady-

cyjnej papierowej wersji polisy ubezpieczeniowej w opinii klientów. Ze wzglę-

du na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi suma procentów nie 

równa się 100. Klienci uznali, że największą zaletą karty chipowej byłaby przej-

rzystość posiadanych ubezpieczeń (82%). Obecnie klienci otrzymują wersje 

papierowe posiadanych ubezpieczeń w postaci polis. Często w momencie wy-

stąpienia szkody mają trudności z odszukaniem polisy. Karta chipowa zawiera-

łaby wszystkie informacje. Następne wskazane korzyści to wygoda (76%) oraz 

wielofunkcyjność karty (69%). 
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Tabela 2  

Zalety odróżniające kartę chipową w porównaniu do tradycyjnej formy polisy  

ubezpieczeniowej w opinii klientów 

Zalety karty chipowej Procent 

Wygoda 76 

Prestiż 58 

Przejrzystość posiadanych polis 82 

Wielofunkcyjność karty 69 

Szybsza likwidacja szkody 53 

Inne 13 

Źródło: opracowano na podstawie Bury, 2014, s. 45‒67, Obzejta, Kaszubski, 2012, s. 25‒34. 

Zastanawiano się także, czy według respondentów wprowadzenie kart chi-

powych ułatwi, czy skomplikuje obsługę (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Opinia respondentów na temat ułatwienia bądź utrudnienia obsługi klienta 

po  wprowadzeniu kart  chipowych  

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawiając wyniki ogółem, można stwierdzić, że 72% klientów uważa, 

że wprowadzenie kart chipowych ułatwi obsługę, pozostali ankietowani uważa-

ją, że skomplikuje (18%) lub nie mają zdania na ten temat (10%).  

Można zauważyć różnice odpowiedzi, analizując wyniki według płci (rys. 

5). Należy stwierdzić, że kobiety bardziej opowiadają się za wprowadzaniem 

kart chipowych i uważają, że ułatwią one obsługę (81%). 
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Rysunek 5. Opinia respondentów na temat ułatwienia bądź utrudnienia obsługi klienta 

po  wprowadzeniu kart  chipowych według płci 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Można stwierdzić, że wprowadzenie kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń 

przyśpieszyłoby proces obsługi klientów. Klienci pozytywnie ocenili pomysł 

wprowadzenia kart chipowych zamiast papierowej wersji polisy. Natomiast 

wdrożenie tych kart pozwoli zakładom ubezpieczeń na wprowadzenie takich 

funkcjonalności, jak: 

 system srebrnych i złotych kart, 

 segmentacja zależna od szkodowości, 

 funkcje karty kredytowej ‒  ubezpieczenia opłacane na raty, wypłaty 

odszkodowań, 

 natychmiastowa rozpoznawalność dzięki logo zakładu ubezpieczeń na 

karcie, 

 czytelność posiadanych ubezpieczeń, 

 posiadanie karty przez młodzież pozwoli na wypracowanie zniżek  

w dorosłym życiu. 

Odpowiednia karta z logo i kolorem określonego zakładu ubezpieczeń po-

zwala na rozpoznawalność, a odczytywanie kart w każdym miejscu daje kontro-

lę rat i ubezpieczeń samodzielnie przez klienta. 
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Streszczenie. Problematyka artykułu nawiązuje do aktualnego obszaru badań nad źró-

dłami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, do których należy kreowanie wartości 

dla klienta w oparciu o posiadane zasoby i relacje. Celem artykułu jest identyfikacja 

znaczenia usług w budowaniu wartości dla klienta i przewagi przedsiębiorstwa na kon-

kurencyjnym rynku. Źródłem informacji są badania publikowane w czasopismach nau-

kowych, studia przypadków oraz informacje statystyczne. Wyniki diagnozy posłużyły 

do wskazania pożądanych kierunków dalszych badań empirycznych. Analizowane 

przypadki przedsiębiorstw branży wyposażenia wnętrz mają praktyczne walory i mogą 

posłużyć do analiz benchmarkingowych. 

Wprowadzenie 

Pod koniec lat 90. XX wieku rozwinęła się koncepcja marketingu wartości, 

ukazująca wpływ marketingu na tworzenie wartości dla klienta, dla przedsię-

biorstwa i jego akcjonariuszy. W kolejnych latach intensywnie rozwinęły się 

również badania nad sposobami zapewnienia satysfakcji klientom i budowania 

ich lojalności zarówno na rynku dóbr materialnych, jak i usług. W badaniach 

tych dowiedziono, że podstawą zadowolenia klientów i ich lojalności jest do-

starczenie im oczekiwanej wartości w ramach oferty dostawcy dóbr i usług 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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(Urban, Siemieniako, 2012). 

Wartość dla nabywcy można rozumieć – za Monroe ‒ jako różnicę pomię-

dzy postrzeganymi przez nabywcę korzyściami a kosztami. Postrzegane korzy-

ści to: fizyczne i symboliczne atrybuty produktu, niematerialne atrybuty usługi, 

wsparcie techniczne w trakcie użytkowania produktu. Z kolei postrzegane kosz-

ty dla nabywcy – za McNaughton i in. ‒ obejmują: koszty nabycia produktu, 

wysiłek związany ze składaniem zamówienia, ryzyko, koszty utraconych moż-

liwości (Krzyżanowska, 2015). 

Powołując się na P. Doyle’a (2003, s. 5) warto przytoczyć trzy zasady two-

rzenia wartości dla klienta:  

– po pierwsze, klient dokonuje wyboru dostawcy, który jego zdaniem za-

oferuje mu największą wartość, 

– po drugie, głównym motywem dla klienta jest możliwość zaspokojenia 

potrzeby (rozwiązania problemu), a nie sam produkt, 

– po trzecie, korzystniejsze jest budowanie długookresowych relacji, a nie 

pojedyncze transakcje. 

Zdaniem P. Doyle’a o wartości dla klienta decyduje zatem subiektywna 

ocena przez nabywcę takiego dostawcy, który zapewni mu najwyższą wartość.  

W niniejszym artykule odwołano się do przykładu branży wyposażenia  

i dekoracji wnętrz, w której dostrzega się działanie wyróżnionych trzech zasad 

tworzenia wartości dla klienta. Bazując na informacjach rynkowych oraz ob-

serwacji zachowań podmiotów – liderów w tej branży ‒ podjęto próbę identyfi-

kacji elementów poszerzających wartość dla klienta na tym rynku oraz ukazano 

tendencje zmian w zachowaniach przedsiębiorstw i nabywców w kontekście 

budowania wartości dla współczesnego klienta. 

Wartość dla klienta jako obszar badań marketingowych 

Z początkiem XXI wieku pojęcie wartości dla klienta stało się integralnym ele-

mentem marketingu i zarządzania marketingowego W tym kontekście warto 

przytoczyć formalną definicję marketingu ogłoszoną w  2007 roku przez Ame-

rykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA), która brzmi: „Marketing jest 

działalnością̨, zbiorem instytucji i procesów służących  tworzeniu, komuniko-

waniu, dostarczaniu i wymianie ofert, które mają wartość dla klientów, kontra-

hentów, a także społeczeństwa w ogólności” (Kotler, Keller, 2012). 

Tym samym potwierdzono, że marketing ma za zadanie tworzyć wartości 

(użyteczności), zaspokajające ludzkie potrzeby czy rozwiązujące ich proble-

mów. Wartościami są czynności, za które nabywcy chcą zapłacić. Jeżeli warto-

ści te są dla klienta istotne i jest on skłonny za nie więcej zapłacić, firma staje 

się bardziej rentowna, oczywiście pod warunkiem, że wytworzone przez nią 

wartości są większe niż koszt wytworzenia tych wartości (Dobiegała-Korona, 

2006). 

W czasopiśmiennictwie naukowym istnieje znaczna liczba definicji warto-
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ści dla klienta, zatem w tabeli 1 dokonano zestawienia różnych ujęć spotyka-

nych na przestrzeni lat.  

Tabela 1 

Wartość dla klienta – przegląd ujęć 

Rok Definicja 

V.A. Zeithaml, 

1988 

Wartość dla klienta to dokonana przez konsumenta ogólna ocena uży-

teczności produktu oparta na sposobie postrzegania tego, co jest otrzy-

mane w stosunku do tego, co jest dane. Pojęcie to jest subiektywne  

i każdy klient może je postrzegać odmiennie 

D.I. Hawkins,  

R.J. Best,  

K.A. Coney,  

E.C. Koch, 2004 

Wartość dla klienta można postrzegać jako różnicę między wszystkimi 

korzyściami dostarczonymi przez produkt a wszystkimi kosztami zwią-

zanymi z nabyciem korzyści zawartych w produkcie 

Ph. Kotler, 2005 

Wartość postrzegana przez klienta, inaczej wartość dla klienta (CVP, 

customer perceived value) jest różnicą między przewidywaną oceną 

wszystkich korzyści i kosztów związanych z daną ofertą i ofertą firm 

konkurencyjnych 

M. Szymura-Tyc, 

2005 

Wartość dla klienta to nadwyżką korzyści, które klient uzyskuje w pro-

cesie wymiany od firmy, a ceną i kosztami niefinansowymi dostępu do 

tych wartości 

J. Horovitz, 2006 

Wartość dla klienta równa się korzyściom pomniejszonym o koszty. 

Klienci otrzymują wartość, jeżeli korzyści otrzymywane dzięki wybo-

rowi lub usłudze przekraczają koszty ich uzyskania 

E.R. Reidenbach, 

R.W. Goeke, 2006 

Wartość dla klienta to relacja między jakością produktu lub obsługi, 

marki a ceną, którą płacą klienci za nabycie dobra lub usługi. 

K. Monroe. 2007 

Wartość dla klienta jest stosunkiem postrzeganych korzyści do postrze-

ganych kosztów. Postrzegane korzyści to zbiór elementów tworzących 

produkt, tzn. cechy fizyczne produktu, usługi dodatkowe. Natomiast 

postrzegane koszty dotyczą ceny produktu, kosztu transportu, montażu - 

kosztów związanych z nabyciem produktu. 

Źródło: opracowano na podstawie: Hawkins, Best, Coney, Koch (2004, s. 11); Kotler (2005,  

s. 60); Dobiegała-Korona (2006); Szymura-Tyc (2005, s. 67‒69); Horowitz (2006, s. 34); Rein-

denbach, Goeke (2006, s. 13). 

Najczęściej wykorzystywane ekonomiczne ujęcie wartości dla klienta od-

nosi się – jak wynika z tabeli 1 ‒ do relacji między kosztami a korzyściami  

z konsumpcji. Pogłębiając te rozważania, podkreśla się, że tak rozumiane ko-

rzyści dla klienta można podzielić jeszcze na: 

a) korzyści bieżące (wynikające z wielopoziomowej koncepcji produktu) 

oraz  

b) rezultaty finalne w postaci np. własnego rozwoju, budowania swojego 

wizerunku w oczach własnych i otoczenia itd., które nabywca odczuwa 

nawet po zakończeniu konsumpcji dobra (Iwińska-Knop, Szymańska, 

2015, s. 75).  

Odwołując się do wspominanej wielopoziomowej koncepcji produktu, 

można wskazać cztery poziomy wartości dla klienta: 
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1. Wartość podstawowa ‒ dotyczy głównie ceny, za którą klient nabył pro-

dukt, na tym poziomie wartości jest to główne narzędzie konkurencji.  

2. Wartość dodatkowa ‒ zawiera dodatkowe korzyści, które dostarczone są 

klientowi, np. usługi komplementarne, przedłużenie gwarancji, opakowanie. 

Nie ma możliwości nieustannego konkurowania ceną, dlatego rywalizowa-

nie o klienta przez oferowanie wartości dodatkowych jest najczęściej spoty-

kane w praktyce gospodarczej. 

3. Wartość poszerzona o obsługę klienta ‒ obejmuje  usługi poprzedzające, 

towarzyszące oraz następujące po sprzedaży. Wspomniana wartość dotyczy 

projektowania, doradztwa, obsługi logistycznej, serwisowej.  

4. Wartość oparta na relacjach – tworzą ją: marka, wizerunek oraz reputacja 

przedsiębiorstwa i relacje z klientami (Szymura-Tyc, 2004, s. 207).  

Należy podkreślić, że potencjał tkwiący w marketingowym podejściu do 

budowy wartości dla klienta wiąże się coraz wyraźniej z postrzeganiem zasobów 

niematerialnych, które powstają w procesie marketingu (portfel klientów, infor-

macja marketingowa, kapitał marki, relacje z klientami, dostawcami, pośredni-

kami), które mogą być użyte do budowania przewagi konkurencyjnej. Jak zau-

waża R. Niestrój (2002), znaczenie aktywów marketingowych zwiększa się wraz 

ze wzrostem konkurencyjności rynku i to one mogą ostatecznie decydować  

o przetrwaniu i rozwoju przedsiębiorstwa. 

Jak więc można zauważyć, w gronie badaczy istnieje znaczna zgodność co 

do źródeł powstania korzyści dla klienta, które obecnie mogą stanowić bazę do 

tworzenia i dostarczania wartości dla klienta oraz – docelowo – budowania 

przewagi  konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Taka sytuacja ma miejsce 

w silnie rozwijającej się i konkurencyjnej branży wyposażenia i dekoracji wnętrz 

w Polsce. Na przykładzie tego segmentu rynku zidentyfikowano znaczenie usług 

w kreowaniu i dostarczaniu wartości dla klienta, odwołując się do koncepcji 

produktu wielopoziomowego. 

Dostarczanie wartości dla klienta na współczesnym rynku wyposażenia  

i dekoracji wnętrz 

Przyglądając się statystykom rynkowym, można zauważyć coraz bardziej do-

minujący trend życia Europejczyków określany jako  slow leaving, w który 

wpisuje się ładnie zaprojektowane otoczenie. Trend ten silnie oddziałuje rów-

nież na polski rynek wyposażenia i dekoracji wnętrz od 2014 roku, czego przy-

kładem jest zestawienie wyników sprzedaży w tabeli 2. 

Rynek wyposażenia i dekoracji wnętrz w Polsce to obecnie  atrakcyjny, bo 

wart ponad 14 mld złotych segment, w którym nie widać nasycenia. Na tym 

rynku działa wiele silnie ze sobą konkurujących firm, a popyt wzmagany jest 

przez media telewizyjne i internetowe (programy poradnikowe, aplikacje do 

projektowania wnętrz).  
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Tabela 2 

Handel detaliczny artykułami wyposażenia wnętrz w Polsce (w mld zł)  

Rok Wartość sprzedaży (w mld zł) 
Dynamika sprzedaży  

Rok poprzedni=100% 

2012 12,7 1,8 

2013 12,0 ‒6,1 

2014 12,7 5,7 

2015 13,4 5,8 

2016 14,2 5,9 

2017 (prognoza) 14,9 4,9 

Uwzględniono następujące segmenty: meble, artykuły kuchenne, tekstylia domowe, podłogi 

drewniane i panele, artykuły sanitarne, sprzęt oświetleniowy, dywany i wykładziny. 

Źródło: Rynek wyposażenia wnętrz…, 2017.  

Dynamika rozwoju rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz w Polsce spra-

wia, że zarówno dawne, jak i nowo powstające firmy intensywnie wzbogacają 

swoją ofertę, np. rozbudowując usługi dla klienta. Ten atrakcyjny dla wielu 

graczy segment staje się więc poligonem dla wprowadzania innowacji usługo-

wych, które mają za zadanie powiększyć pakiet oferowanych korzyści i zwięk-

szyć wartość produktów i usług dla klientów.  

Do największych graczy w Polsce w tym segmencie rynku należą obecnie 

marki: Home & You, aTab i Essex (należące do polskiej grupy odzieżowej 

LPP), hiszpańska Zara Home (powiązana z marką odzieżową Zara i firmą Indi-

tex), szwedzka H & M Home (powiązana z marką odzieżową H & M czyli 

Hennes & Mauritz), Duka (kiedyś szwedzka, a od 2013 roku polska marka),  

a także debiutująca w 2016 roku polska marka Homla (należąca do grupy kapi-

tałowej M. Sołowowa). W tym segmencie rynku działają też sklepy meblowe 

(szwedzka Ikea, polska Agata), hipermarkety czy wreszcie sklepy internetowe 

(np. szwedzki Westwing.pl Home and Living).  

Do wspomnianego grona dołączają kolejni gracze, w tym wyspecjalizowa-

ne salony handlowe oferujące płytki ceramiczne, które realizując strategię dy-

wersyfikacji produktowej, wprowadzają artykuły meblarskie i dekoracji wnętrz. 

Taką strategię realizuje obecnie polska marka MaxFliz, której poświęcono dal-

szą część artykułu, ukazując kierunek rozwoju tego segmentu rynku i sposób 

wykorzystania nowych technologii w procesie dostarczania wartości dla klienta. 

Innowacyjne usługi a wartość poszerzona dla klienta ‒ przykład marki 

MaxFliz  

MaxFliz jest obecnie dobrze rozpoznawalną marką na polskim rynku wyposa-

żenia wnętrz – przede wszystkim łazienek, ale coraz częściej i innych kategorii 

produktowych. Jej nazwa nawiązuje do miejsca powstania firmy (Kraków)  

i hasła „Maksymalna ilość fliz” (w Małopolsce słowo „flizy” oznacza płytki). 
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Firma powstała w1992 roku, a jej pierwszy sklep mieścił się w Krakowie przy 

ulicy Kalwaryjskiej 67. Po trzech latach powstał następny salon z nowatorskim 

na owe czasy rozwiązaniem, czyli aranżacją łazienek w postaci boksów z peł-

nym wyposażeniem łazienkowym. W 1999 roku powstał salon MaxFliz w naj-

większym wówczas w Polsce Parku Handlowym Zakopianka o imponującej 

powierzchni handlowej, czyli  początkowo miał 600 m2, następnie 900 m2, aż 

osiągnął metraż 4000 m2 powierzchni handlowej. Obecnie firma zarządza 

siedmioma salonami (2 w Krakowie, 3 we Wrocławiu, 2 w Katowicach). 

W okresie 25 lat istnienia marki MaxFliz nastąpił intensywny rozwój 

przedsiębiorstwa ‒ z małego sklepu, sprzedającego wyłącznie płytki, MaxFliz 

przeistoczył się w sieć salonów, zajmujących się kompleksowym wyposaże-

niem wnętrz. Oferta marki jest obecnie rozbudowana, pozwala kompleksowo 

wyposażyć niemal cały dom. W salonach oferowane są meble, oświetlenie,  

a nawet kuchnie oraz podłogi i drzwi. Portfel własnych marek firmy tworzą 

obecnie: MaxHome Ceramic (płytki), Maxlight (oświetlenie), Maxliving (me-

ble) oraz MOBI (baterie i ceramika łazienkowa). Salony MaxFliz posiadają 

szeroką ofertę producentów hiszpańskich, włoskich, niemieckich (MaxFliz, 

2017). 

W ramach podejmowania działań w obszarze poszerzania wartości dostar-

czanej klientom, od marca 2017 roku w wybranych salonach handlowych marki 

MaxFliz dostępna jest innowacyjna usługa aranżacji wnętrza (łazienki, pokoju) 

z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości VR (Virtual Reality). 

Dzięki wizualizacji pomieszczenia w technologii 4D i użyciu specjalnych gogli 

klient może porównać dwie odmienne aranżacje i dokonać odpowiedniego wy-

boru zakupu materiałów i akcesoriów z oferty salonu. Stało się to możliwe 

dzięki współpracy marki z pracownią projektowania wnętrz Vizual Form. Za-

tem marka MaxFliz już nie tylko poszerza wartość dla klienta o usługi komple-

mentarne, ale też konkuruje przez specjalistyczną obsługę klienta na każdym 

etapie procesu sprzedaży oraz współpracuje z dostawcami specjalistycznych 

usług (tab. 3).  

Innowacyjne usługi aranżacji pomieszczeń z wykorzystaniem technologii 

VR to pomysł wyróżniający markę MaxFliz na rynku wyposażenia i dekoracji 

wnętrz w Polsce. Nawiązując do tzw. mapy wartości dla klienta, można wska-

zać następujące rodzaje korzyści dla klienta skumulowane w tej usłudze: 

a) wartość funkcji związana z indywidualnym rozwiązaniem aranżacyj-

nym łazienki lub pokoju, ściśle dostosowanym do wyobrażeń i ocze-

kiwań klienta salonu handlowego; 

b) wartość formy, dzięki możliwości wyboru przez klienta rodzaju mate-

riałów i wyposażenia łazienek lub pokoi, oraz docelowo wygody użyt-

kowania; 
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c) wartość komunikacji osobistej z dostawcą usługi oraz możliwość wy-

boru i akceptacji proponowanej stylistyki oraz rozstrzygania wątpliwo-

ści klientów; 

d) wartość edukacji klienta w celu lepszego wykorzystania funkcji pro-

duktów i osiągnięcia satysfakcjonującego wizerunku aranżowanej po-

wierzchni;  

e) wartość doświadczeń związana z doznaniem klientów w okresach 

przed nabyciem i w trakcie eksploatacji rozwiązania aranżacyjnego 

(Dobiegała-Korona, 2010). 

Tabela 3 

Poziomy wartości dla klienta na przykładzie marki MaxFliz  

Poziomy wartości MaxFliz Mapa wartości MaxFliz 

Wartość podstawowa 
wyposażenie mieszkania na podstawie dobrej jakości oferty 

handlowej oraz ciekawego design  

Wartość dodatkowa 

system ratalny, transport gratis, stylowe ekspozycje, doradz-

two pracowników w salonach, projekty koncepcyjne wnętrz, 

rekomendowani wykonawcy oraz gwarancje usług na 24 

miesiące; dostępne informacje: katalogi producentów, wy-

szukiwarka produktów na www 

Wartość poszerzona  

innowacyjne usługi aranżacji wnętrza w technologii VR 

(wirtualnej rzeczywistości) oferowane w wybranych salo-

nach; budowanie pogłębionych relacji z klientami, architek-

tami, wykonawcami oraz deweloperami; rozwijanie do-

świadczeń  klientów z marką 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartość poszerzona dla klienta – usługi mobilne Ikea i Apple 

Przykładem jeszcze wyższego zaawansowania technologicznego w tworzeniu 

wartości poszerzonej dla klienta jest również szwedzka Ikea. Ten potentat na 

światowym rynku wyposażenia wnętrz intensywnie angażuje się w wykorzysta-

nie mobilnych technologii w rozwój zakupów online dla swoich klientów we 

współpracy z dostawcą mobilnej aplikacji – czyli z amerykańskim gigantem 

technologicznym Apple.  

Wspólnie z Apple firma Ikea opracowuje aplikację mobilną dla potencjal-

nych e-klientów, która pozwoli na wirtualne dopasowanie mebli i akcesoriów 

do wnętrz domu czy mieszkania, a potem ich zamówienie online. Nowa aplika-

cja zapowiadana na koniec 2017 roku wykorzystuje tzw. rozszerzoną rzeczywi-

stość (Augmented Reality). Sposób działania ma być prosty ‒ wystarczy uru-

chomić kamerę i skierować na pomieszczenie, w którym ma się pojawić np. 

nowa sofa Ikei. W ofercie dostępnej dla e-klientów znajdzie się około 500‒600 

produktów marki Ikea i paleta ta ma się sukcesywnie powiększać, a w przyszło-

ści nowe produkty tej marki mają najpierw pojawiać się w mobilnej aplikacji.  

Z usługi nie skorzystają jednak wszyscy, lecz jedynie posiadacze urządzeń mar-
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ki Apple, którzy zaktualizują system do iOS 11. Apple ma wyjątkowe kompe-

tencje w zakresie rozszerzonej rzeczywistości, a także ogromny ekosystem 

użytkowników, co dla producenta mebli ma szczególne znaczenie z punktu 

widzenia potencjału do wzrostu sprzedaży. Wprawdzie klienci szwedzkiej mar-

ki mogą obecnie korzystać z mobilnej aplikacji „Katalog Ikea”, która wpraw-

dzie pozwala na wirtualne przetestowanie mebla, ale ogromną jej wadą jest 

niewielka dokładność, natomiast nowa aplikacja wykorzystująca rozszerzoną 

rzeczywistość ma być bardzo dokładna. Trzeba jednak dodać, że choć sklepy 

stacjonarne to nadal największe aktywa Ikei, to podążając za zmianami rynko-

wymi i technologicznymi, marka chce zwiększać ofertę opartą na nowych kana-

łach sprzedaży, czyli za pośrednictwem telefonu komórkowego czy social me-

dia (Ikea i Apple…, 2017). 

Podsumowanie 

Prahalad oraz Ramaswamy (2004, s. 80) uważają, że przyszłość konkurencji 

wiąże się z całkowicie nowym podejściem do tworzenia wartości. Autorzy pro-

ponują, aby przesłanką wyjściową było wspólne tworzenie wartości przez firmę 

oraz klienta, gdzie doświadczenie współtworzenia staje się podstawą kształto-

wania wartości. Zaprezentowane rozwiązania tzw. wirtualnej oraz poszerzonej 

rzeczywistości są wyjątkowo zgodne z przewidywaniami badaczy, bowiem ze 

względu na charakter branży wyposażenia i dekoracji wnętrz dostawcy mogą 

budować i pogłębiać relacje z klientami na wszystkich etapach procesu zaku-

powego.  

Reasumując, coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania 

technologiczne, by ułatwić podejmowanie decyzji klientom salonów meblo-

wych działających tradycyjnie oraz w przestrzeni internetowej. Takimi przykła-

dami są przedstawione w artykule przykłady strategii sprzedażowej polskiej 

marki MaxFliz i szwedzkiej Ikei. Można przypuszczać, że opisane innowacje  

w obsłudze klientów będą wykorzystywane w przyszłości przez innych graczy 

na rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz, ukazując możliwości połączenia no-

wych technologii i usług aranżacji wnętrz przy aktywnym udziale klienta  

w całym procesie zakupowym.  
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Services and Added Value to the Customer on the Example of the Market  

for Furnishings and Interior Decoration 

Keywords: services, value for customer, competitive advantage, virtual reality, aug-

mented reality 

Summary. The issue of the paper refers to the current area of research connected with 

the competitive advantage of enterprises and value for the customer based on the re-

sources and relations. The purpose of the paper is to identify the importance of services 

in building customer value and the advantage of an enterprise in a competitive market. 

The sources of information are research results published in scientific journals, case 

studies and statistical information. The results of the diagnosis were used to indicate the 

desired directions of further empirical research. The analyzed cases of furniture compa-

nies are practical and can be used for benchmarking analyzes. 
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Submarka jako innowacja marketingowa  
na przykładzie rynku wódki w Polsce 

Kod JEL: M3 

Słowa kluczowe: innowacje, innowacje marketingowe, submarka, rynek wódki  

Streszczenie. Tematyka artykułu odnosi się do aktualnego w literaturze i praktyce go-

spodarczej zagadnienia dotyczącego innowacji. W literaturze oraz wśród przedsiębior-

ców coraz częściej akcentuje się wzrost znaczenia innowacji marketingowych, w tym 

działań w zakresie marek. Autorzy przedstawiają koncepcję submarki jako przykład 

innowacji marketingowej i wskazują jej znaczenie na rynku wódki w Polsce w segmen-

cie mainstream w latach 2006‒2015. Dokonano analizy przypadku wódki Czysta de 

Luxe Żołądkowa Gorzka. Dowiedziono, że zastosowane innowacje w obszarze submar-

ki wpłynęły korzystnie na odwrócenie spadkowego trendu sprzedaży oraz wzrost zna-

jomości marek głównych, a także pozwoliły zwiększyć udziały rynkowe producentów 

na rynku wódki w Polsce.   

Wprowadzenie 

Marka jest jednym z najważniejszych niematerialnych zasobów firmy. Jej zada-

niem jest odróżnienie „godnej zaufania, odpowiedniej i wyróżniającej obietnicy 

związanej z produktem od tych obietnic, które są związane z produktami kon-

kurencji” (Witek-Hajduk, 2001, s. 26). Ze względu na nasycenie rynku dużą 

liczbą produktów zaspokajających tę samą potrzebę, jej znaczenie w ostatnich 

dwudziestu latach wzrosło. Świadczą o tym liczne publikacje poświęcone tema-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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tyce marki oraz działania firm podejmowane w celu zabezpieczenia marki  

i budowy strategii jej rozwoju.  

Jedną ze strategii rozwoju marki jest koncepcja submarki, która stanowi 

formę rozszerzenia lub modyfikacji skojarzenia z marką główną przez dodanie 

atrybutu lub elementu osobowości przeznaczonego dla konkretnego segmentu 

rynku (Aaker, 2004). Koncepcja ta zyskuje na znaczeniu m.in. ze względu na 

dane, które wskazują, że wskaźnik sukcesu nowych marek wprowadzanych na 

rynek wynosi poniżej 25%. Ze względu na dużą konkurencję na rynku i rosnącą 

globalizację firmy upatrują w submarce szanse na utrzymanie udziału w rynku 

oraz przyciągnięcie nowych klientów (Rahman, 2013). Szanse w submarce 

zauważają również producenci i/lub dystrybutorzy na rynku wódki w Polsce, 

który w latach 2006‒2015 przeżywał trudności. Najważniejszym celem było 

zwiększenie wielkości sprzedaży, która znacząco zmniejszyła się. Wpływ na to 

miały m.in. zmieniające się upodobania konsumentów, skutki światowego kry-

zysu z 2008 roku oraz decyzje rządu RP dotyczące wysokości podatku akcyzy.  

Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji submarki oraz 

związanych z nią działań jako innowacji marketingowej. Stawiana w artykule 

hipoteza brzmi następująco: wprowadzenie nowych produktów w postaci sub-

marek wpływa na wzrost sprzedaży, wzrost znajomości marki oraz udziału 

wódki w segmencie mainstream na rynku wódki w Polsce.  

Przeglądowo-badawczy charakter artykułu uwarunkował dobór takich me-

tod badawczych, jak: analiza piśmiennictwa i dostępnych danych wtórnych oraz 

studium przypadku. W tym celu wykorzystano informacje o rynku wódki  

w Polsce pochodzące z dostępnych raportów, prasy branżowej oraz danych  

i raportów GUS. Autorzy dokonali ponadto analizy przypadku wódki Czysta de 

Luxe Żołądkowa Gorzka, która została wprowadzona na rynek w 2007 roku 

jako submarka dla marki Żołądkowa Gorzka, rozszerzając tę markę na nową 

linię produktów przeznaczoną dla innego segmentu konsumenckiego. Wyko-

rzystanie tej metody badawczej wynika m.in. z holistycznego podejścia do ob-

serwacji, rekonstrukcji i analizy badanych zjawisk (Haffer, 2009, s. 182). 

Dowiedziono, że zastosowane innowacje w obszarze submarki wpłynęły 

na wyhamowanie spadku sprzedaży wódki, wzrost udziałów rynkowych produ-

centa oraz wzrost znajomości marki. 

Konceptualizacja badań 

Innowacja to jeden z kluczowych terminów dla współczesnej wiedzy z zakresu 

zarządzania przedsiębiorstwami. Charakterystyczna jest wielość i różnorodność 

definicji, zaczynając od sformułowanej na początku XX wieku przez Josepha 

Schumptera i odnoszącej się wyłącznie do „zmian fundamentalnych, radykal-

nych i niepowtarzalnych w skali danej branży” (Roszkowska-Menkes, 2015,  

s. 23). W tym rozumieniu tylko pierwsze wdrożenie danego odkrycia byłoby 
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innowacją. Tymczasem obecnie za innowacje uznaje się również drobne zmiany 

wprowadzane regularnie w danej organizacji, mogące być nowością wyłącznie 

w skali tej organizacji, a niekoniecznie przełomowe dla całej branży. 

W literaturze przedmiotu brak jest jednej definicji innowacji, co wynika 

głównie ze stosunkowo krótkiej tradycji prowadzonych badań nad innowacjami, 

odmiennego ich postrzegania oraz różnorodnych ujęć teoretycznych tego poję-

cia. Część autorów definiuje innowacje w wąskim znaczeniu i traktuje je jako 

zmiany w sferze produkcji (m.in. w metodach wytwarzania i produktach), bazu-

jąc na nowej lub niewykorzystanej dotychczas wiedzy. Jej rolę podkreślają 

m.in. C.F. Carter i B.R. Williams, którzy traktują innowacje jako „wprowadze-

nie wynalazku stanowiącego część niewykorzystanej wiedzy technologicznej” 

(Carter, Williams, 1958) oraz S. Kuznets, traktujący innowacje jako „nowe 

zastosowanie starej lub nowej wiedzy do procesu produkcji inicjującej zastoso-

wanie wynalazku” (Kuznets, 1959). Pojmowanie innowacji sensu stricto 

uwzględnia przede wszystkim znaczenie innowacji technicznych, mających 

podstawowe znaczenie dla procesów produkcyjnych i wzrostu produkcji. Pomi-

ja się w ten sposób podejście, w którym innowacje mają znaczenie społeczne  

i organizacyjne. Inni autorzy uważają, że innowacje to wszelkie procesy badań  

i rozwoju, zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań 

w technice, technologii i organizacji. Nieco odmienne zdanie na ten temat wy-

raża L. Soete, który wskazuje, że innowacje należy traktować jako „pierwsze 

komercyjne zastosowanie lub wyprodukowanie nowej technologii lub produk-

tu” (Freeman, Soete, 1977). Przegląd definicji innowacji pozwala ponadto 

stwierdzić, że niektórzy autorzy akcentują w nich stopień nowości. 

Współcześnie innowacjami są nowe lub nowocześniejsze dobra i usługi, 

które pozwalają na ekspansję na nowe rynki; są to też nowe sposoby zaspokaja-

nia potrzeb klientów i przewidywania powstawania tych potrzeb (Kośmider, 

2010, s. 101). W niniejszym artykule autorzy będą wykorzystywać definicję 

innowacji zaproponowaną przez OECD: „innowacja to wdrożenie w praktyce 

gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub pro-

cesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej 

redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z otoczeniem” (Oslo Manual, 

2005). 

Zdaniem autorów konieczne jest wskazanie podstawowych typów innowa-

cji, wydzielonych według kryterium przedmiotowego. Podział ten nie musi być 

ostry – pewne zmiany wprowadzane w organizacji mogą dotyczyć dwu lub 

więcej obszarów. Inne mogą się przenikać czy współwystępować (Roszkowska-

Menkes, 2015, s. 31‒32): 

a) innowacje w obrębie produktu – polegają na wprowadzaniu nowych lub 

udoskonalanych produktów i usług, często z wykorzystaniem nowych 

technologii; głównym celem jest uatrakcyjnienie oferty firmy; 
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b) innowacje w obrębie procesu – polegają na udoskonalaniu metod pro-

dukcji, dostawy; głównym celem jest obniżenie kosztów i podniesienie 

jakości świadczonych usług; 

c) innowacje marketingowe – polegają na wdrażaniu nowych działań 

związanych z opakowaniami, dystrybucją, promocjami, strategiami ce-

nowymi; głównym celem jest zwiększanie sprzedaży; 

d) innowacje organizacyjne – polegają na zmienianiu zasad działania we-

wnętrznej struktury firmy, a także procedur i zwyczajów dotyczących 

kontaktów z podmiotami zewnętrznymi; głównym celem jest redukcja 

kosztów działania organizacji, ale również podniesienie poziomu zado-

wolenia pracowników i poszerzenie wiedzy. 

Dodatkowym ważnym podziałem innowacji jest ten uwzględniający ich 

źródła. Zasadniczo mogą one być podażowe, czyli mające swój początek  

w impulsach związanych z działalnością naukową i badawczą (pojawiają się 

nowe rozwiązania, dla których szuka się rynkowego zastosowania) lub popyto-

we ‒ inicjowane przez impuls z rynku (konieczność odpowiedzi na potrzeby 

zmian u konsumentów) (Roszkowska-Menkes, 2015, s. 36). 

Termin „innowacja marketingowa” po raz pierwszy oficjalnie zdefiniowa-

no w podręczniku Oslo Manual 2005. Oznacza on wdrożenie nowej metody 

marketingowej obejmującej znaczące zmiany w zakresie (Oslo Manual, 2005): 

a) wzornictwa i opakowania – zmiany w formie i wyglądzie produktu nie-

zmieniające jego parametrów technicznych i użytkowych czy zmiany 

opakowania wyrobów, takich jak żywność, napoje, środki czystości, 

kosmetyki, w przypadku których opakowanie jest głównym elementem 

ich wyglądu; celem tych zmian jest uczynienie produktu bardziej atrak-

cyjnym dla potencjalnych nabywców; 

b) metod sprzedaży wyrobów i usług – zmiany te obejmują przede 

wszystkim nowe kanały sprzedaży (z wyłączeniem metod z zakresu lo-

gistyki, czyli transportu i magazynowania), takie jak np. wprowadzenie 

po raz pierwszy systemu franchisingu, sprzedaży bezpośredniej,  udzie-

lenia licencji na produkt, a także zastosowanie nowych koncepcji pre-

zentacji produktów; 

c) promocji i reklamy wyrobów i usług – lokowanie produktu, branding, 

czyli wprowadzenie zupełnie nowego symbolu marki w celu zdobycia 

nowego rynku czy nadania produktowi nowego wizerunku, pozyskanie 

dla reklamy produktów firmy „twarzy” i opinii sławnych osobistości 

(głównie gwiazd ekranu) czy wprowadzenie tzw. spersonalizowanego 

systemu informacji, np. dzięki wykorzystaniu kart lojalnościowych, ce-

lem dostosowania sposobów prezentacji produktów do indywidualnych 

potrzeb klientów; 
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d) metod (strategii) ustalania cen wyrobów i usług – wprowadzenie po raz 

pierwszy przez daną firmę metody różnicowania cen wyrobów i usług 

w zależności od popytu. 

Innowacja marketingowa może odnosić się zarówno do nowych, jak i sta-

rych, już wcześniej wdrożonych produktów danego przedsiębiorstwa. Może być 

opracowana przez firmę lub przez nią jedynie zaadaptowana do jej aktualnych 

potrzeb, a wymyślona przez inny podmiot. Nie zalicza się do nich zmian sezo-

nowych, regularnych i innych zmian rutynowych w zakresie instrumentów oraz 

narzędzi marketingu. Proces ten może mieć różne poziomy otwartości oraz 

stopnie intensywności. 

Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klien-

tów, pozyskanie nowych rynków bądź zmiana pozycji produktów danej firmy 

na dotychczasowym rynku, co ma służyć zwiększeniu wartości jej produkcji 

sprzedanej. Aby zmiana w zakresie metod marketingowych uznana została za 

innowację marketingową, musi być częścią nowej strategii marketingowej danej 

firmy – strategii różniącej się istotnie od koncepcji i strategii marketingowych 

dotychczas przez tę firmę stosowanych. 

Podsumowując, w artykule za innowację marketingową rozumie się wdro-

żenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej, różniącej się znacząco od 

metod marketingowych dotychczas stosowanych w danym przedsiębiorstwie.  

Charakterystyka rynku wódki w Polsce 

Przemysł spirytusowy to ważna gałąź przemysłu spożywczego w Polsce, który 

obejmuje: gorzelnie, zakłady rektyfikacji oraz wytwórnie wódek. Zajmuje on 

pierwsze miejsce w Unii Europejskiej oraz znajduje się w czołówce najwięk-

szych producentów alkoholi na świecie zaraz po Rosji, USA i Ukrainie (Prze-

wrocka, 2013). Rynek wódki w Polsce skupiony jest obecnie wokół trzech pro-

ducentów: CEDC z udziałem 42%, Stock Polska (dawniej Polmos Lublin)  

z udziałem 24% oraz Marrie Brizzard Wine & Spirits (dawniej Sobieski)  

z udziałem 16% (Woźniak, 2016). Firmy te są zarówno producentami wódki, 

jak i dystrybutorami innych kategorii alkoholi, np. whisky oraz win. 

Rynek wódki w Polsce1 obejmuje wódki czyste oraz wódki smakowe. Na 

rynku wódki wyróżniono następujące segmenty cenowe2: economy, mainstre-

am, premium, top premium oraz ultra premium. Największym segmentem za-

równo pod względem wolumenu sprzedaży, jak i liczby marek jest segment 

mainstream ‒ czyli segment wódek najbardziej popularnych, który charaktery-

zuje się określonym zakresem cenowym i grupą docelową. Segment ten generu-

je również około 60% obrotów kategorii wódki (Ignaczak, 2017). 

                                                 
1 Określenie rynek wódki w Polsce obejmuje alkohole prawnie skategoryzowane jako wódka 

(czyli mające zawartość alkoholu równą lub wyższą 37,5%) oraz skategoryzowane jako likiery.  
2 Zgodnie z podziałem stosowanym przez agencję badawczą Nielsen. 
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Rynek wódki w Polsce w latach 2006‒2015 

W 2016 roku wielkość produkcji wódki w Polsce wyniosła 98,2 mln litrów  

i była wyższa o 3,4% w porównaniu z rokiem 2015 (Dane o produkcji…,.2017). 

Odnotowany wzrost produkcji wódki wskazuje na stabilizowanie się rynku, po 

zawirowaniach jakie miały miejsce w minionych 10 latach, a na które miały 

wpływ m.in. decyzje rządu o podwyżce akcyzy, zmiany zachodzące w gospo-

darce w wyniku kryzysu światowego z września 2008 roku oraz zmieniające się 

upodobania konsumentów. Produkcja wódki w latach 2006‒2015 (rys. 1) cha-

rakteryzowała się dwoma okresami. 

 

Rysunek 1. Roczna produkcja wódki w Polsce w latach 2006‒2015 

Źródło: opracowano na podstawie Senderowicz, 2016. 

Pierwszy okres to lata 2008‒2013 z dość stabilnie utrzymującym się po-

ziomem produkcji, mimo spadającej wielkości sprzedaży (rys. 2).  

Jednak okres ten nie był spokojny, gdyż na kanwie rosnącej produkcji  

w poprzednich latach rząd polski podniósł podatek akcyzowy do 9% od marca 

2009 roku (PAP, 2008), co spowodowało wzrost ceny wódki czystej o 1 zł za 

0,5 litra. Efektem wprowadzenia akcyzy było wyhamowanie wielkości sprzeda-

ży wódki czystej już w 2009 roku (rys. 3). Wspomniany stabilny poziom pro-

dukcji w okresie 2008‒2013 był wynikiem wielu strategicznych decyzji, jakie 

musieli podjąć producenci, a zwłaszcza zwrócenie się ku innowacjom produk-

towym. 
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Rysunek 2. Wielkość sprzedaży wódki na rynku w Polsce oraz jej zmiana procentowa  

w latach 2008‒2015  

Źródło: opracowano na podstawie danych Nielsen, zasób: Stock Polska.  

 

Rysunek 3. Wielkość sprzedaży wódki czystej na rynku w Polsce oraz jej zmiana pro-

centowa w latach 2008‒2015 

Źródło: opracowano na podstawie danych Nielsen, zasób: Stock Polska.  
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W tym okresie na znaczeniu zyskiwała wódka smakowa, co przedstawiono 

na rysunku 4. Stało się to kolejnym sygnałem dla producentów, aby zaintereso-

wać się tą kategorią produktów. Wzrost zainteresowania wódkami smakowymi 

przy jednoczesnym spadku wielkości sprzedaży wódek czystych wskazywał na 

zmieniające się upodobania konsumentów.  

 

Rysunek 4. Wielkość sprzedaży wódki smakowej na rynku w Polsce oraz jej zmiana 

procentowa w latach 2008‒2015 

Źródło: opracowano na podstawie danych Nielsen, zasób: Stock Polska. 

Kolejne lata 2014‒2015 to trudny czas, na którym swoje piętno odcisnęła 

podwyżka akcyzy (od stycznia 2014 roku) o 15%, co spowodowało wzrost ceny 

o 2 zł za 0,5 litra (PAP, 2013). Najtrudniejszy był zwłaszcza rok 2014, kiedy to 

wielkość produkcji była najniższa od 2006 roku (rys. 1). Wynikało to z tego, że 

odbiorcy hurtowi i detaliczni zakupili znaczne ilości produktów na koniec 2013 

roku, aby nabyć produkt w korzystnej cenie przed podwyżką akcyzy. Poczynio-

ny w ten sposób zakup na zapas spowodował wzrost produkcji wódki w 2013 

roku, ale zdecydowanie doprowadził do zmniejszenia produkcji o 24% w 2014 

roku. Rok 2015 to dalsze kurczenie się rynku i spadek produkcji. 

Dodatkowym wskaźnikiem, który potwierdzał fakt malejącej konsumpcji 

wódki czystej (rys. 3) na rzecz zwłaszcza wódki kolorowej (rys. 4), były dane 

krajowej konsumpcji wódki per capita (rys. 5), która utrzymywała się na stabil-

nym poziomie. 



Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki… 415 

 

Rysunek 5. Krajowa konsumpcja wódki w Polsce na 1 mieszkańca (w litrach 100% 

alkoholu) 

Źródło: opracowano na podstawie danych z GUS, 2016. 

Sytuacja na rynku wódki w Polsce w okresie 2008‒2015 była niekorzystna 

dla producentów. Postępujący spadek sprzedaży wódki będący wynikiem wzro-

stu akcyzy czy też zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów spowo-

dował poszukiwanie nowych rozwiązań dla zatrzymania tego trendu.  

Znaczenie submarki na rynku wódki w Polsce 

Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku wódki w latach 2008‒2015 i nieprzy-

chylnych prognoz sprzedaży dla całej kategorii wódki w ciągu tego okresu licz-

ba produktów oferowanych przez producentów wzrosła. Przedstawiono to  

w tabeli 1.  

Tabela 1  

Zestawienie najlepiej sprzedających się marek wódki w Polsce w 12.2007 r. vs 12.2015 r. 

 

  

Wódki czyste 

(12.2007) 

Wódki czyste  

(12 2015) 

Wódki smako-

we (12 2007) 

Wódki smakowe 

(12.2015) 

Segment 

economy 

wódka 1906 wódka 1906   Żytniówka Gorzka (4) 

Żubr Żubr   Żytnia Extra (6) 

  Żytniówka     

Żytnia Extra Żytnia Extra     
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Segment 

mainstream 

Czysta de Luxe 

Żołądkowa 

Gorzka 

Czysta de Luxe 

Żołądkowa Gorzka 

Żołądkowa 

Gorzka (3) 

Żołądkowa Gorzka 

(4) 

  Żubrówka Czysta Żubrówka Żubrówka (5) 

  Krupnik Czysty Krupnik Krupnik (7) 

Soplica Czysta Soplica Czysta Soplica Soplica (9) 

  Lubelska Biała (2) Lubelska (5) Lubelska (9) 

Absolwent Absolwent   Absolwent (8) 

Segment 

premium 

  Stock Prestige   Stock Prestige (3) 

Wyborowa Wyborowa (3)   
Wyborowa Polskie 

Odkrycia (4) 

Bols Bols      

Sobieski Sobieski     

  Żubrówka Czarna     

  Saska (2)   Saska (3) 

Segment 

top pre-

mium 

Finlandia Finlandia (3) Finlandia (4) Finlandia (8) 

  Amundsen     

Bols Excellent Bols Platinnium     

Segment 

ultra pre-

mium 

Belvedere Belvedere (4) Belvedere (2) Belvedere (5) 

Chopin Chopin (2)     

Wyborowa 

Exquisite 

Wyborowa  

Exquisite 
    

Orkisz Orkisz     

W nawiasach podano liczbę wariantów smakowych dostępnych pod wymienioną marką 

Źródło: opracowano na podstawie danych Nielsen według stanu na 12.2007 oraz 

5.2016, zasób Stock Polska. 

W zestawieniu tym wyjściowe dane stanowiły marki wódki czystej  

w każdym z segmentów cenowych (niezależnie od tego, czy w przeszłości mar-

ką pierwotną był produkt z kategorii wódki kolorowej). Następnie dla każdej  

z wódek czystych wskazany został jej odpowiednik w kategorii wódki smako-

wej. W tabeli zestawiono marki, które w 2007 i w 2015 roku były obecne na 

rynku. Porównując to zestawienie dla segmentu mainstream widoczny jest 

wzrost o 25 nowych produktów (z 16 produktów w 2007 do 41 w 2015).  

Poszerzenie oferty produktów, zwłaszcza w segmencie mainstream, oparte 

było na wprowadzaniu submarek jako form rozszerzania marki na nowe katego-

rie produktów bądź też w ramach tej samej kategorii. Najwięcej submarek 

wprowadzono w kategorii wódki smakowej. Wprowadzenie do oferty rynkowej 

tak dużej liczby submarek miało za zadanie przynajmniej wyhamować spadek 

sprzedaży na konkretnej marce. Jednak jak wskazują dane Nielsena submarki 

znacząco wpłynęły na udziały rynkowe marek.W przypadku submarek Czysta 

de Luxe Żołądkowa Gorzka, Żubrówka Biała oraz Krupnik Biały stały się one 

czołowymi markami w segmencie mainstream (tab. 2). Są one przykładem 

submarek, które powstały jako forma rozszerzenia marki na nowe linie produk-
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tów, a konkretnie z kategorii wódki smakowej do kategorii wódki czystej. Na-

tomiast marka Lubelska i Soplica są przykładem marek, które rozszerzone zo-

stały w ramach tej samej linii produktów i stały się wiodącymi markami w ka-

tegorii wódek smakowych (tab. 3). 

Tabela 2  

Udział wielkości sprzedaży trzech głównych marek wódki czystej (jednocześnie subma-

rek) w segmencie mainstream w Polsce (wybrane okresy) (w%) 

 Po dwóch latach od wejścia na rynek  

(data w nawiasie) 
12.2013 11.2015 

Czysta de Luxe Żołądkowa 

Gorzka 

17,0 (XI.2009) 13,0 10,0 

Krupnik Czysty 14,0 (I.2012) 12,5 13,5 

Żubrówka Biała 7,0 (XI.2012) 8,0 16,5 

Źródło: dane Nielsen, grudzień 2015, zasób: Stock Polska 

Tabela 3  

Udział wielkości sprzedaży dwóch głównych marek wódki kolorowej segmentu  

mainstream w Polsce (wybrane okresy) (w %) 

 11.2009 11.2013 11.2015 

Lubelska 2 8,0 5,7 

Soplica 0,5 2,5 5,5 

Źródło: dane Nielsen, grudzień 2015, zasób: Stock Polska 

Wysokie udziały submarek w rynku wódki przyczyniły się do wzrostu 

udziałów dla marki głównej. Przykładowe porównanie okresów 2012 i 2013 

zestawienia marek oraz submarek zaprezentowano na rysunkach 6‒7. Dla marki 

Żołądkowa Gorzka po uwzględnieniu submarki Czysta de Luxe Żołądkowa 

Gorzka wzrost udziałów nastąpił z 5,7% do 18,5%. Natomiast marka Krupnik 

wzrosła z 0,6% do 12,6%. Submarki pozwoliły markom głównym zwiększyć 

udziały w rynku wódki i umocnić swoją pozycję na rynku. 

Natomiast rosnąca liczba submarek przyczyniła się do wzrostu znajomości 

marki. Najmocniej zauważa się ten wpływ w przypadku submarek, które po-

wstały w ramach rozszerzenia marki w danej linii produktów. Przykładem jest 

marka Lubelska (rys. 8), która sukcesywnie zwiększała liczbę swoich submarek 

(z pięciu wariantów smakowych w grudniu 2007 do dziewięciu w grudniu 2015 

w ramach tej samej kategorii wódki kolorowej) i jak pokazuje badanie znajo-

mość całkowita marki znaczącą wzrosła. 
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Rysunek 6. Zestawienie udziału najważniejszych marek w rynku wódki w Polsce. Po-

równanie 2012 vs 2013 rok (w %) 

Źródło: dane Nielsen, zasób Stock Polska. 

 
Rysunek 7. Zestawienie udziału najważniejszych submarek w rynku wódki w Polsce. 

Porównanie 2012 vs 2013 rok (w%) 

Źródło: dane Nielsen, zasób Stock Polska. 
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Rysunek 8. Znajomość spontaniczna i całkowita marki Lubelska 

Źródło: TNS, badanie Brand HealthTracking, fala 25, zasób Stock Polska.  

W przypadku submarek wprowadzonych w ramach rozszerzania marki na 

nowe linie produktów zauważany jest brak znaczącego wpływu na znajomość 

marki głównej. Przykładem jest marka Żołądkowa Gorzka (rys. 9), gdzie po-

ziom znajomości marki nie zmienił się. 

 

Rysunek 9. Znajomość spontaniczna i całkowita marki Żołądkowa Gorzka 

Źródło: TNS, badanie Brand HealthTracking, fala 25, zasób Stock Polska. 

Wprowadzenie submarek jako formy innowacji marketingowej wpłynęło 

na stopniowe zmniejszanie spadku wielkości sprzedaży, zwłaszcza w kategorii 

wódki smakowej, co pozwoliło np. na prawie 9% wzrost wielkości sprzedaży  

w roku 2012 (dla porównania w 2010 był to wzrost o 0,9%) (rys. 4), a w analo-

gicznym czasie dla wódki czystej nastąpiło wyhamowanie tendencji spadkowej 

do ‒1,3% (dla porównania w 2010 spadek wielkości sprzedaży wyniósł 5,7%) 

(rys. 3). 

Analiza przypadku Wódka Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka3 

Wódka Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka jest przykładem submarki, która na 

rynku wódki czystej w Polsce odniosła ogromny sukces sprzedażowy. Po nie-

spełna półtora roku obecności na rynku wódka Czysta de Luxe Żołądkowa 

Gorzka stała się liderem, wypierając dotychczasowego lidera wódkę Absolwent 

                                                 
3 Na podstawie wywiadu pogłębionego przeprowadzonego 14.12.2016 przez Lucynę Daleką  

z Wojciechem Bortkiewiczem, dyrektorem działu marketingu Stock Polska w latach 2005‒2014. 
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(rys. 10). Jednocześnie stała się najlepiej sprzedającym się produktem w całej 

kategorii wódki (zarówno wódek czystych, jak i smakowych) w Polsce (rys. 11). 

 

Przyjęty okres 2008‒2010 jest okresem prezentującym rozwój wódki Czysta de Luxe 

Żołądkowa Gorzka 

Rysunek 10. Udział wolumenowy dziesięciu najlepiej sprzedających się marek na rynku 

wódki czystej w Polsce w latach 2008‒2010. 

Źródło: opracowano na podstawie danych firmy Nielsen z lat 2008‒2010, zasób Stock 

Polska. 

 
Rysunek 11. Udział wolumenowy dziesięciu najlepiej sprzedających się marek wódki  

w Polsce w latach 2008‒2010 

Źródło: opracowano na podstawie danych firmy Nielsen z lat 2008‒2010, zasób Stock 

Polska. 
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Prace nad nowym produktem wódką Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka 

rozpoczęły się pod koniec 2006 roku. Przyczyną stworzenia nowego produktu 

była potrzeba posiadania w portfolio wódki czystej w segmencie mainstream, 

którą miała wyróżniać wyższa jakość i nowatorskie opakowanie. Po pierwszych 

badaniach i analizach podjęto decyzję, że nazwa nowego produktu będzie opie-

rała się na marce Wódka Żołądkowa Gorzka jako elemencie wsparcia. Przema-

wiały za tym przede wszystkim dwa istotne aspekty: Wódka Żołądkowa Gorzka 

była bardzo dobrze znaną na rynku marką oraz była liderem w segmencie wó-

dek gatunkowych. Nie bez znaczenia było również to, że w przypadku wódek 

czystych konsumenci niechętnie sięgali po nowe, nieznane im marki. Nowa 

marka budziła pewną nieufność co do jej pochodzenia oraz tworzyła pewien 

dystans u konsumenta wynikający z tego, że może nie spełnić oczekiwań sma-

kowych, jakościowych itp.  

Oparcie się w nazwie nowego produktu na marce Wódka Żołądkowa 

Gorzka miało stanowić jedyny element łączący oba produkty. Opakowanie, 

czyli butelka, zakrywka, etykieta frontowa i tylna miały być inne, ale utrzymane 

w charakterze opakowania Wódki Żołądkowej Gorzkiej.  

Po kolejnych badaniach konsumenckich wybrano finalny produkt o nazwie 

Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka. Nazwę tę respondenci ocenili jako niewy-

dumaną, która trafnie sugerowała nowy wariant wódki w postaci niekolorowej. 

Nazwa ta korespondowała z podświadomym oczekiwaniem konsumentów, co 

do postrzeganych pozytywnie cech alkoholu (klarowność, czystość, przejrzy-

stość).  

Wskazana w badaniu etykieta zdaniem konsumentów najlepiej odzwier-

ciedlała cechy Wódki Żołądkowej Gorzkiej i wódki czystej. Etykieta była biała 

z napisami w kolorze czarnym i z czerwonej błyszczącej folii (napis de Luxe), 

co nadawało jej elegancji. Pozostałe elementy etykiety były w kolorze srebrnym 

lub z czerwonej błyszczącej folii. Czytelna oraz estetyczna z wyraźnym nawią-

zaniem do etykiety Wódki Żołądkowej Gorzkiej wskazywała na wódkę czystą 

oraz sugerowała wyższą jakość. 

Butelka wskazana przez konsumentów w badaniu była pękata, co nawią-

zywało do wódek gatunkowych oraz zawierała grawery, co podkreślało jakość  

i wyróżniało ją na półce. W tym okresie butelki konkurencji były raczej smukłe 

i nieznacznie różniące się między sobą. 

Zawartość produktu, czyli alkohol (w nomenklaturze technologicznej to 

inaczej wsad produktu) stanowił kluczowy element ponownego zakupu nowego 

produktu przez konsumenta. Korzystając z nazwy Wódki Żołądkowej Gorzkiej 

ważne było zbudowanie postrzegania nowego produktu jako alkoholu wysokiej 

jakości o łagodnym i dobrym smaku, gdyż tak oceniana była Wódka Żołądkowa 

Gorzka.  
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Powstały produkt miał być produktem masowym w segmencie wódek ma-

instream, po którego sięgną zarówno ludzie młodzi (18‒27 lat), jak również 

starsze pokolenie (57‒68 lat). Produkt na tle konkurencji miało wyróżniać nie-

standardowe opakowanie oraz walory smakowe. 

Podsumowanie 

Proces powstawania nowych rozwiązań jest zwykle złożony. Nie każda inno-

wacja powstaje wyłącznie w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Często no-

we pomysły pojawiają się i są wdrażane przez przedsiębiorstwa jako wymóg 

rzeczywistości gospodarczej i sytuacji na danym rynku. Szans w innowacjach 

marketingowych upatrywali producenci i/lub dystrybutorzy na rynku wódki w 

Polsce, który w latach 2006‒2015 przeżywał trudności. Wpływ na to miały 

m.in. zmieniające się upodobania konsumentów, skutki światowego kryzysu  

z 2008 roku oraz decyzje Rządu RP dotyczące wysokości podatku akcyzy na 

alkohol. 

Wódka Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka była pierwszą submarką na 

rynku wódki, która osiągnęła sukces sprzedażowy, stając się liderem zarówno w 

segmencie mainstream, jak i w całej kategorii wódki. Konsumenci bardzo szyb-

ko zaakceptowali nowy produkt ‒ w 2008 roku Czysta de Luxe osiągnęła pra-

wie 5% udział w rynku wyprzedzając tym samym silne marki, jak wódka So-

bieski, Wyborowa czy wódka Soplica. 

Stając się submarką marki głównej Żołądkowej Gorzkiej, która wówczas 

zajmowała pozycję lidera w kategorii wódek gatunkowych, wódka Czysta de 

Luxe Żołądkowa Gorzka wprowadzała wiele innowacyjnych rozwiązań, po-

cząwszy od nietypowej baryłkowatej kształtem butelki oraz dużej białej etykie-

ty, po dobrze przygotowaną strategię sprzedażową. Wódka Czysta de Luxe 

Żołądkowa Gorzka była produktem o wysokiej jakości alkoholu w przystępnej 

cenie. Nie było wówczas takiego produktu, który atrybutami neutralnego zapa-

chu i łagodnego aromatu w atrakcyjnej cenie zbudował sobie wysoką pozycję  

w segmencie wódek mainstream.  

Strategia rozszerzenia marki Żołądkowej Gorzkiej została bardzo dobrze 

przez kupujących odebrana, co również dało się zauważyć na przykładzie kon-

kurencyjnego Krupnika oraz Żubrówki. Pozostali producenci obserwując suk-

ces Czystej de Luxe Żołądkowej Gorzkiej, która w tym trudnym okresie pomo-

gła zmniejszyć niekorzystne wyniki sprzedaży, w 2010 roku sięgnęli również 

po takie rozwiązanie w przypadku swoich kluczowych marek. Wprowadzone  

w ten sposób zostały submarki dla wódki Żubrówka oraz wódki Krupnik.  

W 2010 roku wódka Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka dołączyła do gro-

na Millionaires Club zajmując pierwsze miejsce w kategorii najszybciej rosną-

cych marek wódki na świecie. Jest również zdobywcą wielu nagród w polskich 

i międzynarodowych konkursach. 
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Z przedstawionych rozważań wynika, że innowacje producenta Wódki 

Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka (ujmowane jako nowość lub zmiana) 

mieszczą się w szeroko rozumianych innowacjach marketingowych. Producenci 

tworząc innowacje produktowe w segmencie mainstream na rynku wódki  

w Polsce przyjęli następujące strategie rozszerzania marki: 

 strategia rozszerzania marki w ramach istniejącej linii produktów (stra-

tegia rozszerzania linii), np. Lubelska, Soplica, Krupnik, 

 strategia rozszerzania stosowanej marki na nowe linie produktów, np. 

Żołądkowa Gorzka, Żubrówka, Krupnik.  

Wraz z kolejno pojawiającymi się na rynku submarkami strategie te wyko-

rzystywano naprzemiennie. Przykładem jest marka Żubrówka, która początko-

wo rozszerzyła swoją markę z kategorii wódki kolorowej na kategorię wódki 

czystej, by następnie na kanwie sukcesu wódki Żubrówka Czysta rozszerzyć 

kategorię pierwotną, czyli wódek kolorowych i wprowadzić submarki: Żubrów-

ka Liście Klonu, Żubrówka Pędy Sosny, Żubrówka Kora Dębu i Żubrówka 

Palona. Odmiennym przykładem jest w tym segmencie marka Lubelska, która 

najpierw wprowadzała submarki w swojej kategorii wódki kolorowej, by na-

stępnie wprowadzić wódkę czystą. 

Wprowadzenie submarek jako formy innowacji marketingowej wpłynęło 

na stopniowe zmniejszanie spadku wielkości sprzedaży, zwłaszcza w kategorii 

wódki kolorowej, co pozwoliło na blisko 9% wzrost wielkości sprzedaży  

w roku 2012 (dla porównania w 2010 był to wzrost o 0,9%), a w analogicznym 

czasie dla wódki czystej nastąpiło wyhamowanie tendencji spadkowej do ‒1,3% 

(dla porównania w 2010 spadek wielkości sprzedaży wyniósł 5,7%). 

W przypadku wzrostu udziału marki zauważalny jest największy wzrost  

w przypadku wprowadzenia submarki dla nowej linii produktów. Dla przykładu 

marka Żołądkowa Gorzka po dodaniu udziałów submarki Czysta de Luxe żo-

łądkowa Gorzka zwiększyła swoje udziały np. w 2012 roku z 5,7% do 18,5% 

czyli wzrost nastąpił o 12,8%. Wpływ submarki na znajomość marki najbar-

dziej zauważalny był w przypadku rozszerzenia marki w ramach danej linii 

produktów. Przykładem może być marka Lubelska, dla której znajomość marki 

w styczniu 2010 roku wynosiła 22%, a w styczniu 2012 już 43%. 

Wprowadzenie submarki jako formy rozszerzania marki pozwoliło na za-

istnienie marki w świadomości konsumentów, którzy znajdowali się poza zde-

finiowaną wcześniej grupą docelową. Duża liczba submarek, która pojawiła się 

w omawianym okresie 2006‒ 2015 w segmencie mainstream na rynku wódki  

w Polsce wskazuje na dwie kluczowe przyczyny: trudności z wprowadzaniem 

nowych marek na rynek wódki oraz silną świadomość u konsumentów i ich 

przywiązanie do istniejących marek (np. Lubelska, Żołądkowa Gorzka, Żu-

brówka). Można przewidywać, że koncepcja innowacji marketingowej w for-

mie submarki będzie nadal stosowana na rynku wódki w Polsce i, oprócz seg-
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mentu mainstream, będzie to dotyczyło również pozostałych segmentów ceno-

wych.  

W przypadku segmentu mainstream działania mogą być mniej zintensyfi-

kowane ze względu na ryzyko pojawienia się znacznych efektów kanibalizacji 

produktowej. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku dużej liczby innowacji 

pojawiających się w ramach tej samej kategorii produktowej. Najbardziej nara-

żona na kanibalizację jest kategoria wódki smakowej,w której pojawiające się 

nowe propozycje smakowe mogą wypierać niektóre z istniejących smaków. 

Natomiast zwiększenie działań producentów zauważa się w segmencie 

premium, w którym od dwóch lat można zaobserwować pojawianie się subma-

rek. Segment premium jest interesującym segmentem dla producentów ze 

względu na wyższe marże. Tutaj pojawiające się innowacje produktowe sięgają 

po bardziej wyszukane rozwiązania, np. wódka Stock Sparkling, która jest 

wódką gazowaną, czy też Żubrówka Czarna z unikalnym procesem filtracji 

węglem drzewnym. 

Przeprowadzona analiza dostępnych materiałów pozwala na stwierdzenie, 

że koncepcja submarki wpłynęła korzystnie na odwrócenie spadkowego trendu 

sprzedaży, wzrost znajomości marek głównych, a także pozwoliła zwiększyć 

udziały rynkowe producentów. Innowacje marketingowe na rynku wódki będą 

zapewne postępowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów 

oraz z ciekawością odkrywania nowych smaków i nowych form konsumpcji.  
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Subbrand as a marketing innovation  

on the example of the vodka market in Poland 

Keywords: innovations, marketing innovations, subbrand, vodka market 

Summary. The subject of the paper refers to innovations - a very current issues in liter-

ature and economic practice. In the literature and among entrepreneurs, the importance 

of marketing innovation, including branding, is increasingly being emphasized. The 

authors present the concept of a subbrands an example of marketing innovation and 

indicate its importance in the vodka market in Poland in the mainstream segment in 

2006-2015. A case study analysis of Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka vodka was 

conducted. It has been proven that the innovations applied in the subbrands area have 

had a positive impact on the reversal of the downward trend in sales and on the increase 

in a brand awareness as well as enabled increasing the market share of vodka producers 

on the vodka market in Poland. 
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