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Wstęp 
 

W obecnej rzeczywistości rynkowej podmioty na rynku muszą stosować coraz 

bardziej wyszukane strategie dotarcia do nabywców i ich pozyskiwania. Konku-

rencja o nabywcę staje się coraz bardziej wyszukana, analiza zachowań konsu-

mentów i badania rynku bardziej szczegółowe, ponieważ wiele firm właśnie  

w tej płaszczyźnie działań upatruje możliwości sukcesów na konkurencyjnym 

rynku. Nie ulega wątpliwości, że świat się zmienia, a zachowania konsumentów 

ewoluują w zawrotnym tempie, powstają nowe segmenty rynku. Zachowania na-

bywców powinny być źródłem pomysłów na produkty oraz podstawą kształto-

wania i weryfikacji decyzji rynkowych. Szczególny nacisk należy położyć na 

szukanie przewag konkurencyjnych, jak również na właściwą komunikację. 

Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na swoje otoczenie, budując  

z nim relacje. W komunikacji marketingowej można zauważyć wchodzenie  

w interakcje z nabywcami, głównie w sieci, z wykorzystaniem m.in. potencjału 

społeczności wirtualnych. Należy dostrzegać stały i dynamiczny rozwój społe-

czeństwa informacyjnego. Komunikacja przez internet jest od dłuższego czasu 

standardem i jedną ze skuteczniejszych form komunikacji, zwłaszcza między 

młodymi ludźmi oraz osobami aktywnymi zawodowo.  

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 i zarządzania. 

Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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Rogersa 

Streszczenie. Celem badania, którego wyniki przedstawiono w artykule, była identyfi-

kacja zachowań konsumentów wobec nowych produktów żywnościowych. Do klasyfi-

kacji konsumentów na segmenty wykorzystano model dyfuzji innowacji Rogersa. Ba-

danie przeprowadzono, bazując na autorskim kwestionariuszu ankiety. Objęło ono 230 

konsumentów-studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Jako zmienne niezależne przyję-

to płeć oraz sytuację materialną badanych. Wyniki badania dowodzą, że dla badanych 

najważniejszymi determinantami zakupu nowych produktów żywnościowych były: 

jakość, cena i wartość odżywcza. Segmentacja badanych wykazała podobieństwo do 

teoretycznego rozkładu Rogersa. Uzyskana wiedza o zachowaniach konsumentów na 

rynku produktów żywnościowych wpływających na ich zakup może stanowić bazę do 

opracowania skutecznej strategii marketingowej, szczególnie dla podmiotów wprowa-

dzających nowe, innowacyjne produkty żywnościowe. 

Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce konsumpcja zaczyna odgrywać nie tylko bardzo 

ważną, ale być może najważniejszą rolę, ponieważ w coraz większym stopniu 

stymuluje współczesne procesy gospodarowania i wpływa na rozwój gospodar-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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czy. Współcześni konsumenci kreują własną tożsamość i coraz częściej chcą 

aktywnie uczestniczyć nie tylko w samym konsumowaniu, ale także w tworze-

niu produktów (Penn, Zelesne, 2009, s. 13‒15).  

To konsumenci i ich siła nabywcza decydują, czy wprowadzony nowy 

produkt szybko znika z rynku w wyniku braku ich akceptacji czy też utrzyma 

się przez długi czas dzięki ich aprobacie. Szczególnie ważnym polem do działa-

nia oferentów jest rynek produktów żywnościowych, który jest istotny ze 

względu na znaczenie żywności ‒ najważniejszej grupy artykułów konsump-

cyjnych. Z punktu widzenia oferentów rynek żywności jest szczególnie trudny 

m.in. z uwagi na dużą konkurencyjność, trudności w wyróżnieniu oferty, silne 

rozdrobnienie segmentów rynkowych oraz problemy w osiągnięciu akceptacji 

nowych produktów przez nabywców produktów spożywczych (Białoskurski, 

2015, s. 12). 

Zrozumienie punktu widzenia konsumenta jest kluczowym warunkiem po-

zwalającym na stworzenie takiego produktu, który klient będzie chciał później 

nabyć. Przedsiębiorstwa w procesie tworzenia nowych produktów powinny 

zatem skupić się na zrozumieniu celów, które nabywcy chcą zrealizować, przy 

czym muszą pamiętać, że cel może być osiągnięty na wiele sposobów dzięki 

różnym produktom (Karliński, 2010, s. 36).  

Ludzie różnią się znacznie stopniem gotowości do wypróbowania nowego 

produktu, a o ich reakcji na niego decyduje jego innowacyjność, która zależy od 

czasu jej przyswojenia. Im czas jest krótszy, tym nabywca charakteryzuje się 

wyższym stopniem innowacyjności. W modelu dyfuzji innowacji Rogers (1983) 

udowadnia, że występuje kilka kategorii nabywców, którzy prezentują odmien-

ne nastawienie do nowości. Wyróżnia on osoby stale poszukujące nowości oraz 

te, które preferują wypróbowane i sprawdzone przez innych produkty. Innowa-

torzy (pionierzy) stanowią 2,5% całej zbiorowości, a wcześni naśladowcy 

(awangardowi użytkownicy) ‒ 13,5% ‒ są liderami, kształtują opinie w danej 

społeczności. Wczesna większość to 34%, która przyswaja nowy produkt wcze-

śniej niż przeciętni nabywcy, zaś późna większość (34%) to sceptycy akceptu-

jący produkt po wypróbowaniu go przez innych. Ostatnia grupa to maruderzy ‒

16% ‒ nabywcy obawiający się zmian, absorbujący innowacje dopiero, gdy 

stanie się ona powszechna lub niezbędna. Klasyfikacja ta sugeruje, że firma 

wprowadzająca innowację powinna badać charakterystyki grup pionierów  

i wczesnych naśladowców, by móc do nich skierować swe działania marketin-

gowe. 

Innowatorami są osoby, które cechuje: otwartość umysłu, umiłowanie 

przygód, silna potrzeba utrzymywania stosunków towarzyskich. Innowatorzy 

otwarci są na zmiany, nie boją się wyzwań, cechuje ich ciekawość, chęć po-

znawania i odkrywania (Mazurek-Łopacińska, 2003, s. 75). Kotler i inni (2002, 

s. 157) podkreślają, że aby przekonać konsumentów o słuszności zakupu, nale-
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ży dotrzeć w pierwszej kolejności właśnie do innowatorów. Jednocześnie trzeba 

mieć na uwadze, że dany nabywca może być innowatorem w jednej dziedzinie, 

w innej zaś maruderem. 

Stosunek konsumentów do innowacji rynkowych, a co za tym idzie ich 

zdolność do zakupu nowych produktów, jest konsekwencją specyficznej cechy 

osobowości, którą można nazwać innowacyjnością (innovativness) (Zalega, 

2016, s. 15). Wobec wielu możliwości, jakie dają nowe technologie, to właśnie 

innowacyjni konsumenci kreują rynek dla nowych marek i nowych produktów, 

początkowo przez manifestowanie ich użytkowania przed naśladowcami,  

a następnie przez popularyzowanie pozytywnego nastawienia do nich. To wła-

śnie tacy kreatywni i jednocześnie wymagający konsumenci są filarem innowa-

cyjnej gospodarki (Gutkowska, 2011, s. 108). Według Podręcznika Oslo inno-

wacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produk-

tu (wyrobu lub usługi) bądź procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 

metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy bądź 

stosunkach z otoczeniem (Podręcznik Oslo, 2008, s. 48). 

W związku z tym podjęto próbę identyfikacji zachowań konsumentów- 

-studentów na trójmiejskim rynku w odniesieniu do nowych, innowacyjnych 

produktów żywnościowych w zakresie miejsc ich zakupu oraz czynników 

wpływających na zakup z wykorzystaniem modelu Rogersa. Badanie przepro-

wadzono wśród studentów Akademii Morskiej (studiów stacjonarnych i niesta-

cjonarnych), bazując na autorskim kwestionariuszu ankiety. Zastosowano  

w nim skalę pozycyjną oraz skalę Likerta. Do stwierdzenia istotności różnic 

między zmiennymi zastosowano test niezależności 2 przy poziomie istotności 

0,05. Do wykonania analiz wykorzystano program Statistica 13PL.  

Metodyka badania  

Badanie przeprowadzono wśród 230 studentów Akademii Morskiej. Dobór 

próby był celowy, a kryterium wyboru do badanej grupy był status studenta 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Biorąc pod uwagę kryterium segmen-

tu, 85% (N = 195) stanowiły kobiety, natomiast mężczyźni 15% (N = 35). 

Uwzględniając kategorię wiekową, najliczniejszą grupę stanowili respondenci 

do 25 lat ‒ 88% (N = 202), natomiast powyżej 26 lat było 12% (N = 28). Badani 

określili swoją sytuację materialną w zakresie od bardzo dobra do zła. Ze 

względu na status materialny wśród badanych wyodrębniły się w podobnym 

odsetku dwie grupy o poziomie materialnym ‒ dobry (45%) i średni (43%). 

Jedna dziesiąta badanych określiła swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą 

i tylko 2% jako złą. Studenci pracujący stanowili 40%, natomiast pozostała 

grupa (60%) to niepracujący.  

W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 

pytania dotyczące: 
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– miejsc zakupu produktów żywnościowych, 

– czynników decydujących o zakupie nowych produktów żywnościo-

wych, 

– postaw wobec nowych, innowacyjnych produktów żywnościowych, 

– zachowań badanych wobec nowych produktów żywnościowych (seg-

mentacja), 

– opinii badanych o osobach kupujących nowości produktowe żywno-

ściowe, 

– obaw związanych z zakupem nowych produktów, 

– charakterystyki innowatora według badanych. 

Niektóre uzyskane wyniki porównano do wyników badań innych autorów. 

Wyniki badania  

Najczęściej wybieranymi miejscami, w których respondenci dokonują zakupu 

produktów żywnościowych, były supermarkety i hipermarkety (89%), a następ-

nie kolejno: bazary, targowiska i stragany (59%), małe i średnie sklepy samoob-

sługowe (57%), małe sklepy z tradycyjną formą sprzedaży (37%), sklepy patro-

nackie (14%), hurtownie (17%), sklepy internetowe (6%) i sklepy internetowe 

poza granicami Polski (1%). Badani mogli udzielić więcej niż jednej odpowie-

dzi. Badanie Urbana i Michałowskiej (2013, s. 139) wykazało, że najliczniejszą 

grupą badanych, choć w mniejszym odsetku niż studentów AM (89%) byli „za-

kupowicze”, którzy preferowali zakupy w supermarketach i hipermarketach 

(69%). 

Na wybór i zakup artykułów żywnościowych wpływ ma wiele czynników. 

Badani mogli odnieść się do każdego z wymienionych 16 czynników w stopniu 

od „całkowicie zgadzam się”, któremu nadano wartość 5 do „całkowicie nie 

zgadzam się” wartości 1. Średnie wartości wskazane przez respondentów okre-

śliły ważność czynników, czyli najważniejszym według nich była jakość pro-

duktu (  = 4,50), cena (  = 4,32), wartość odżywcza produktu (  = 4,23), 

przyzwyczajenie (  = 3,91), pozytywna opinia innych klientów (  = 3,85), 

informacje na opakowaniu (  = 3,83), znana marka (  = 3,78), wygoda  

(  = 3,62), pochodzenie produktu, czyli produkt rodzimy (  = 3,62), opinia 

znajomych (  = 3,56), opinia rodziny (  = 3,53), innowacyjny skład produktu  

(  = 3,30), wielkość opakowania (  = 3,27), reklama (  = 3,16), opinia sprze-

dawcy (  = 2,96), opinia producenta (  = 2,86). Na rysunku 1 przedstawiono 

ważność wymienionych czynników z uwzględnieniem płci. Analizując czynniki 

zakupu względem zmiennej płci, istotność statystyczną stwierdzono w przypad-

ku czynnika: jakość (2.) (2 = 12,27418 przy p = 0,01542) oraz wielkość opa-

kowania produktu (2 = 11,55371 przy p = 0,02100) (12.). 
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Czynniki: 1 ‒ znana marka; 2 ‒ jakość produktu; 3 ‒ cena; 4 ‒ przyzwyczajenie; 5 ‒ pozytywna 

opinia innych klientów; 6 ‒ reklama; 7 ‒ produkt polski; 8 ‒ opinia rodziny; 9 ‒ opinia sprze-

dawcy; 10 ‒ opinia znajomych; 11 ‒ opinia producenta; 12 ‒ wielkość opakowania produktu; 13 

‒ informacja na opakowaniu; 14 ‒ innowacyjny skład produktu; 15 ‒ wygoda; 16 ‒ wartość od-

żywcza produktu 

Rysunek 1. Średnie wartości czynników odgrywających rolę w zakupie produktów 

żywnościowych z uwzględnieniem płci 

Źródło: badanie własne. 

Analizując czynniki względem zmiennej wieku, stwierdzono, że różnico-

wał on odpowiedzi respondentów tylko w przypadku jednego czynnika, jakim 

była cena (2 = 10,55659 przy p = 0,03203).  

Badanie Barskiej (2013) również wskazało na dużą ważność czynników 

jakości i ceny, którymi kierowali się badani z Polski, Czech i Słowacji przy 

wyborze produktów żywnościowych. Reklama jako kryterium zakupu w obu 

badaniach uznana została przez badanych za najmniej ważną. W badaniu zaś 

Koziroka (2015, s. 49) jako najważniejsze determinanty wyboru żywności re-

spondenci wskazali: walory smakowe (  = 4,42), jakość (  = 4,39), skład pro-

duktu (  = 4,09) i jako czwartą ‒ cenę (  = 4,39). 

Badani określili także swoje postawy wobec nowych, innowacyjnych pro-

duktów żywnościowych. Ponad połowa z nich (52%) wyraziła je jako pozytyw-

ne, natomiast aż 43% nie potrafiło ustosunkować się do tych produktów, wyka-

zując postawę obojętną, a tylko 5% ‒ negatywną. Odsetek osób charakteryzują-

cych się pozytywną postawą wskazuje na dużą otwartość młodych ludzi, przy 
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jednocześnie dużym odsetku niemających zdania na ten temat. Na odpowiedzi 

badanych zmienne płci i wieku nie wpływały istotnie statystycznie. 

Rogers (1983) zaprezentował model dyfuzji innowacji, który pozwala na 

dokonanie charakterystyki potencjalnych klientów. Rzeczywisty opis rozkładu 

wraz z informacjami dotyczącymi poszczególnych grup pozwala na zastosowa-

nie optymalnych sposobów marketingowych w celu dotarcia do nich. Na rysun-

ku 2 przedstawiono wyniki uzyskane w badaniu w porównaniu z krzywą Roger-

sa, w której podzielono nabywców na pięć grup o różnych charakterystykach. 

Różnice między badanymi studentami a krzywą odbiegały w grupach wcze-

snych naśladowców i wczesnej większości.  
 

 

Rysunek 2. Samoocena zachowań badanych wobec nowych produktów żywnościowych 

na tle krzywej Rogersa 

Źródło: badanie własne. 
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kownicy jako pierwsi decydują się na wykorzystanie innowacji, ale równocze-

śnie bardzo szybko się nimi nudzą. Wśród pionierów mężczyźni (11%) stanowi-

li blisko trzykrotnie większą grupę niż kobiety (3,5%). Na rysunku 3 zestawio-

no dane z uwzględnieniem wpływu płci na segmentację respondentów. Kolejną 

grupą byli wcześni naśladowcy w odsetku mniejszym niż u Rogersa (13,5% vs. 

18,6%). Osoby takie charakteryzują się świadomie podejmowanym ryzykiem  

z wprowadzenia innowacji. W tej grupie różnica między odsetkiem kobiet 

(18,1%) i mężczyzn (21,4%) była niewielka.  
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Rysunek 3. Samoocena zachowań kobiet i mężczyzn wobec nowych produktów żywno-

ściowych na tle krzywej Rogersa 

Źródło: badanie własne. 
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Kobiety (78,9%), w podobnym odsetku jak i mężczyźni (77,1%), uważały, że 

ciekawość jest czynnikiem, który powoduje skłonność do próbowania nowych 

produktów, przy czym podobny odsetek kobiet i mężczyzn nie miał zdania 

(18% vs. 17,1%). Ponad połowa badanych (62,6%) twierdziła, że kupujący 

nowości rynkowe to młodzi ludzie, choć aż 30% nie miało sprecyzowanego 

zdania na ten temat. Płeć nie różnicowała statystycznie odpowiedzi. Respon-

denci powiązali kupno nowych produktów żywnościowych z wysokością do-

chodu. Odpowiedzi były zdecydowanie spolaryzowane. Ponad połowa respon-

dentów (71,3%) twierdziła, że osoby kupujące nowości to ludzie o wyższych 

dochodach niż przeciętne, a ponad jedna czwarta (28,7%) nie zgadzała się z tą 

tezą. W tym zakresie również płeć nie różnicowała istotnie odpowiedzi. 

Badani konsumenci określili swoje odczuwane obawy związane z zaku-

pem nowych produktów. Blisko połowa badanych (45%) odczuwała obawy 

związane z nieznajomością nowego produktu. Dla ponad jednej trzeciej (31%) 

była to niedostateczna jakość produktu, jego skład (30%), bezpieczeństwo 

zdrowotne (27%) i nieznajomość procesu produkcji (9%). Uzyskane dane wy-

raźnie wskazują na duże zaufanie ankietowanych wobec nowości pod wzglę-

dem ich atrybutów oraz samego procesu produkcji. 

Kolejną poruszoną kwestią była charakterystyka innowatorów w opinii 

badanych. Według respondentów innowator charakteryzuje się przede wszyst-

kim ciekawością (61% odpowiedzi). Kolejnymi cechami były m.in. podejmo-

wanie ryzyka (29%), spontaniczność (27%), optymizm w podejściu do życia 

(25%) oraz chęć zaimponowania innym, na co wskazało 19% ankietowanych. 

Podsumowanie 

Najczęściej wybieranymi miejscami zakupów były supermarkety i hipermarke-

ty, a następnie kolejno: bazary, targowiska i stragany, małe i średnie sklepy 

samoobsługowe, małe sklepy z tradycyjną formą sprzedaży. W najmniejszym 

zakresie zakupy robiono w internetowych sklepach w Polsce i poza granicami. 

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o zakupie nowych artykułów 

żywnościowych były: jakość produktu, cena, wartość odżywcza, przyzwyczaje-

nie, pozytywna opinia innych klientów, informacje na opakowaniu, marka, wy-

goda oraz pochodzenie produktu.  

Ponad połowa ankietowanych określiła swoją postawę jako pozytywną 

wobec nowości, jako obojętną aż 43% i tylko 5% jako negatywną. Grupa wyka-

zała zróżnicowanie w zachowaniach wobec nowości produktów żywnościo-

wych. Kobiety w mniejszych odsetkach były w grupie pionierów, jak również 

maruderów. Mężczyźni byli zdecydowanie bardziej otwarci na nowości produk-

towe, jednocześnie wielu z nich prezentowało cechy maruderów. Kobiety zdo-

minowały grupę wczesnej i późnej większości. 
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Najważniejszymi czynnikami warunkującymi kupno artykułów żywno-

ściowych były: jakość, cena oraz wartość odżywcza, natomiast najmniej ważne 

okazały się: opinia producenta, opinia sprzedawcy i reklama.  

Z charakterystyki osób otwartych na nowości wyłania się obraz osób cie-

kawych nowych produktów, młodych, z wysokimi dochodami ponad przecięt-

ną. Według badanych innowator to osoba wykazująca ciekawość, podejmująca 

ryzyko, spontaniczna i podchodząca z optymizmem do życia. 
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Determinants of Consumer Behaviour on the Market of New Food Products  

Using the Rogers Model 

Keywords: consumer, behaviour, new product, food, innovator, Rogers’s model 

Summary. The aim of the study was to identify consumer behaviour towards new food 

products. The segmentation of consumers was based on Rogers' innovation modelling. 

Obtained knowledge about consumer behaviour on the market of new food products 

affecting their purchase may form the basis for the development of an effective market-

ing strategy, especially for entities introducing new, innovative food products. The 

study was based on the author's questionnaire. It included 230 consumers-students of 

the Maritime University of Gdynia. The age, sex and material situation of the subjects 
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were assumed as independent variables. The results of the study show that for the re-

spondents the most important determinants of purchasing new food products were quali-

ty, price and nutritional value. Segmentation of the respondents showed similarity to the 

distribution obtained by Rogers. 
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Summary. The purpose of the paper is to employ customer relationship management 

(CRM) conception for translating thinking about human recourses management in en-

terprises. Giving stuff name of internal customer is connected with perceive needs and 

expectations of people working in enterprise. It is important to put pressure on increas-

ing internal customer satisfaction because this translates into customer satisfaction on 

the market. The author proposes a new application for the concept of external clients 

known for management. The suggestions for using CRM to support HRM contained in 

the article are based on the previous knowledge in both fields and the author's own 

observations. This article indicates some analogies in building customer‒company and 

employee‒company relationships. They can be used to match the assumptions of the 

CRM concept to building relationships with employees. The issues of internal market-

ing and employer branding are also discussed here. The issue of the impact of CRM on 

HRM and vice versa was also raised. It also indicated the limitations as well as the pos-

sible benefits to be achieved in the application of the CRM concept for building rela-

tionships with employees. 
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Introduction 

Most companies nowadays successfully apply the CRM concept and build prof-

itable relationships with customers. One of the basic rules regarding gaining 

customer loyalty is that it is impossible to convince customers to loyalty 

through disloyal employees. The question arises how the loyalty of staff can be 

build. There are many different ways to do this but you it can be assumed that 

treating the personnel as it is supposed to treat customers is a good way of pro-

ceeding. So if companies implement CRM to build relationships with clients, 

why not implement this concept to build relationships with employees? Some-

times employee market seems to be neglected.  

The question arises, why apply CRM solutions to the so-called internal cli-

ents, since the theory of human resources management and its achievements is 

well developed, should be sufficient. However, there is a need to look for solu-

tions in this area, for example due to the increased mobility of employees and 

global competition also in the labour market. Good companies can invest a lot 

in their employees, but they must be sure that the employee will maintain 

a relationship with them. Therefore, it is necessary to constantly raise awareness 

and inform employees in order to strengthen the level of their involvement and 

create loyalty (Biesaga-Słomczewska, Iwińska-Knop, 2017, p. 40‒50). CRM 

activities directed to the company's interior are of great importance here and are 

support for HRM. Another very important reason why it is worth investing in 

building relationships with employees is that the shape of these relations will be 

reflected in relations with external clients. The aim of the article is therefore to 

employ customer relationship management conception for translating thinking 

about human recourses management in enterprises. 

CRM reference for HRM in the organization  

The CRM concept is a management concept that allows you to build lasting 

relationships with clients in the era of global and strong competition. CRM has 

become an essential part of business, especially large enterprises, and it is gain-

ing increasing interest from smaller and mid‐sized businesses (Greenberg, 2010, 

p. 410‒419). This concept can be defined differently, one of the definitions says 

it is an information system that tracks customers' interactions with the firm and 

allows employees to instantly pull up information about the customers such as 

past sales, service records, outstanding records and unresolved problem calls 

(Nguyen, Sherif, Newby, 2007, p. 102‒115). Sometimes CRM is defined as  

a way of designing structures and systems so that they are focused on providing 

consumers with what they want, rather than on what a company wants them to 

want (Hindle, 2012). Generally CRM helps companies to understand their cus-

tomers.  
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The CRM system consists of software (often based on the data mining 

analysis), tools (e.g. hardware) and philosophy. The CRM philosophy is a con-

ceptual approach to customer management in the company, rooted in the organ-

izational culture. Customer relationship management system helps to better 

understand all customers’ needs and show how to meet those needs while en-

hancing bottom line. Among the many benefits that can be transferred by CRM 

implemented in the company, also the marketing of positive information about 

the company on the market by means of whisper marketing is mentioned. This 

can be obtained if the clients trust the company and the relationship is at the 

appropriate level. 

Typically, CRM is used and theoretically discussed only in relation to ex-

ternal clients of the organization. Meanwhile, it turns out that the assumptions 

of this concept may have a reference to managing the internal client, which is 

the employee. The concept of internal marketing appears; it assumes acquiring, 

developing, motivating and maintaining qualified employees through internal 

work products and treating employees as internal clients who expect the em-

ployer to meet their needs (Berry, Parasuraman, 1991). Internal marketing raises 

a lot of controversy, mainly with regard to the possibilities of its implementa-

tion. There is also no consensus among researchers on definitional matters. Eve-

ryone, however, agrees that it meets employees by treating them as internal 

clients of the company (Biesaga-Słomczewska, Iwińska-Knop, 2017, p. 40‒50). 

Compliance also applies to the goals that internal marketing is to pursue. In 

particular, it is about increasing employees' readiness to do something for the 

organization, increasing their commitment to achieving the set goals and in-

creasing motivation to work for the benefit of an external client (Davoudi, Kaur, 

2012, p. 59‒72). 

One of the main goals of implementing CRM in relation to external and in-

ternal clients is to create such an organizational culture in a company that pro-

motes the formation of profitable customer-company and employee-company 

relationships. Inside the enterprise, the attitude of employers and managers, 

manifesting itself in: 

– investing in valuable employees, 

– building mutual trust in the employee group and in relation to superiors, 

– leaving employees the largest possible decision-making independence, 

– encouraging employees to take independent initiatives, 

– building an atmosphere of mutual respect, 

– using a language aimed at building profitable relationships. 

The role of the manager in building relationships with employees should 

be based on: 

– training, 

– advising, 
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– motivating, 

– inspiring, 

– evaluating. 

The creators of CRM show that customer-company relations, like interper-

sonal relationships, go through subsequent stages (fig. 1). The same is also true 

of the employer-employee relationship stages (fig. 2).  

 
Figure 1. Pyramid of loyalty in CRM conception 

Source: Schriver, 2017. 

 

Figure 2. Recruitment funnel 

Source: The Five Stages..., 2017. 

Each subsequent stage of the employee's relationship with the company is 

characterized by greater loyalty and mutual trust. The same applies to the cus-

tomer-company relationship. One can speak about both the customer's life cycle 

in relation to the company (fig. 3) and the employee's life cycle in the company, 

and there are also similarities (fig. 4). 
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Figure 3. Customer lifecycle stage 

Source: Ted says..., 2016. 

 

Figure 4. Employee lifecycle 

Source: The Five Stages..., 2017. 
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and communicates its identity primarily to its employees, candidates, but also 

stakeholders and other surrounding groups. In other words, it is a process of 

creating, identifying and managing the image of a company or organization as 

an employer (Minchington, Thorne, 2007, p. 14‒16).  

For HRM, it is important how to maintain relationships with employees. In 

relation to external customers it is so much easier that usually employees are 

willing to build relationships from the beginning of contacts with the company 

and often try to sustain them. Important are the rules that originate from the 

CRM concept directed outside the company. Adaptation to internal clients is 

shown in table 1. 

Table 1 

CRM policy for internal client 

External CRM Internal CRM  

Customer’s  

individualization 

Individualization of an employee ‒ an employee cannot be a work 

number or just a position, if possible each employee should be treated 

individually, know their first and last name. Address him cordially 

and kindly and with respect. 

Openness to dialogue 

with the client 
Every supervisor and employer should be open to dialogue with the 

employee, to get to know his motivation and needs. 

Transition from  

a transactional  

approach to a relation-

al approach 

If an employee is perceived by the company only as a workforce, then 

he/she will not identify with the company and its strategy. Approach 

to an employee reflecting the transition to a relational approach can 

be observed in the openness to building relations with superiors. 

Analysis of behav-

ioural data of clients 

Employees can be assessed by quantitative data and based on attitude 

and behaviour. When building employee-company relations, empha-

sis should be placed on the latter. 

Source: own study. 

Building employee loyalty  

Employees should be treated as internal clients, although it is hard for employ-

ers to even call employees customers. An internal client in an organization is 

any employee who participates in the value-added chain in the organization 

(Broniewska, 2018). The employees are for the organization of the so-called 

human capital, which is an important component of the intellectual capital of 

the organization. In addition to financial capital, it is an important element af-

fecting the market value of the organization. Employees constitute the so-called 

tactical knowledge contained in their skills (intellectual and manual), profes-

sional knowledge, experience and creativity (Urbaniak, 2008, p. 16‒19).  

Employee loyalty is of great importance to the organization as only loyal 

employees will attract loyal customers. In a well-organized company there 

should be no disruption in the approach to the external and internal client. Nei-

ther one nor the other should be treated in a disrespectful or aggressive way. 

Even in difficult situations, the employee-customer should be able to count on 
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hearing and understanding. It is even said that the concept of comprehensive 

management by quality clearly expresses the view that (Broniewska, 1998, p. 

20‒24): 

a) each employee and each department of a given organization are also in-

ternal clients (or recipients) and internal suppliers, while the operations 

of the organization are optimal when each employee and each depart-

ment both provide and receive the highest quality services; 

b) the staff of the organization is working in accordance with the declared 

mission, strategy and goals of the organization, and the goal of internal 

marketing is to stimulate all staff, in the telephone conversations,  

e-mails and personal contacts with other clients (external and internal), 

employees represent the organization as best as possible . 

Employee loyalty can be built through a motivational system. The con-

struction of an appropriate motivation system is very important because it is 

aimed at stimulating and involving employees and managers to carry out the 

assigned tasks. Without the personal commitment of employees, you cannot 

expect effective implementation of even the best-assigned tasks. The traditional 

approach to motivating employees says that managers wanting to achieve the 

expected results should motivate employees to get a sense of having to identify 

with the company (Balon, Dziadkowiec, 2010, p. 17‒40). The CRM philosophy 

encourages employers to influence employees so that they want to and do not 

have to identify with the company. 

This effect can be obtained by using the methods of creating the loyalty of 

recipients proposed by Reichheld, they are (own elaboration based on Reich-

held, 1996): 

– adequate communication (in the case of employees, e.g. internal bulle-

tin, employee group on a social network), 

– proper service (employees inside the company are also served, e.g. by 

the human resources department, this service should be of appropriate 

quality so that employees can function without problems in the compa-

ny and that this service raises positive associations), 

– training (a trained employee feels more confident in the work he or she 

does on a daily basis, and training properly matched to the employee's 

profile fosters attachment to the company), 

– incentives (incentive system for employees can be very complex and 

consist of various instruments), 

– reliability (employees must know that they can rely on the company, 

they must trust their superiors who should be verbally and honest), 

– flexibility (a company that wants to maintain a loyal employee some-

times has to adapt to his needs and expectations), 
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– putting people above technology (employees must be aware that they 

are important and valuable for their superiors and employers). 

Reichheld was referring to ways of creating loyalty to customers, but as 

shown above, it can also be justified in relation to employees. 

In managing relationships with internal clients, it is also important to notice 

the huge role of whisper marketing inside the organization. Whisper marketing 

has its source in gossip, and it spreads well in the employees’ environment and 

can bring both HRM support and a huge threat. External customers are encour-

aged to disseminate positive information about the company both actively (e.g. 

by organizing contests in social media) and passively (through an appropriate 

attitude towards the client and satisfy his needs and require at the highest level). 

Similarly with internal clients ‒ different problems and difficult situations must 

be explained quickly and efficiently in the company, so as not to leave room for 

gossip. On the other hand, the dissemination of information that positively in-

fluences the image of the company in the eyes of employees (e.g. about winning 

awards at trade fairs) should be supported and skilfully fuelled. Employees 

should also be encouraged to recommend the company to friends and family 

through various incentives such as special bonuses and rebates.  

Benefits and limitations of the application of the CRM concept in building 

relationships with employees 

The implementation of CRM to manage relationships with internal clients, like 

internal marketing, raises some controversies, mainly in terms of implementa-

tion. Restrictions on the application of the CRM concept in building relation-

ships with employees result primarily from the differences between employees 

and clients. Employees can not usually as easily as customers go to a competi-

tive employer, so they can feel compelled to build relationships, which does not 

affect its shape well. In addition, the personality of some employees means that 

building relationships with them is impossible and they will never be loyal to 

their company. Some positions and types of employment are also not predes-

tined to build lasting relationships between employer and employee. It is also 

difficult to apply CRM methods to select key employees. Here, probably the 

solutions in the field of HRM will be better. 

An undoubted benefit from building relationships with employees may be 

the receipt of a loyal group of internal clients that disseminates positive infor-

mation to the company outside and actively supports the building of loyalty of 

external customers. In addition, employees with whom good relationships are 

built will be less susceptible to competitive job offers. It should be remembered, 

because the employee, as in other organizational resources, usually invests and 

it is worth to make this investment properly. This can happen if the internal 

client is at the right level of relationship with the company. Good employee 
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relations - the company also encourages employees to intensify their efforts to 

the employer, and they are happy to work. Thus, the work atmosphere in the 

enterprise can improve significantly. 

This article does not address the issue of collecting and storing customer 

data for internal clients, which is one of the pillars of CRM aimed at external 

clients. This is due to the fact that employee data is stored in the company in 

HR departments and used there. CRM software will find less or less use in 

managing employee relationships and may be unprofitable. The emphasis in 

building employee-company relationships should be placed in relation to behav-

ioural data. However, you can use the data from the HR system to maintain 

customer relationships, even by making employees wish on their birthday. Cer-

tainly, in most cases, this may be welcomed by employees. 

Conclusion 

In today's economy, satisfying an external client seems to be the most important 

thing for the organization. In many cases, however, companies do not realize 

that for employees to properly build relationships with customers, they them-

selves must be fully satisfied with the relationship with their company. The 

CRM concept, which is successfully used to manage the client-company rela-

tionship, can be applied on many levels to internal clients, such as employees. It 

is very important to build employee loyalty towards the company. Only a loyal 

employee can convince the customer to loyalty. 

Activities in the field of CRM allow not only for this, but also can effec-

tively support activities in the field of HRM. Of course, there are some limita-

tions in the application of the CRM concept to employees, but the benefits that  

a company can derive from this seem sufficient to convince employers and su-

pervisors to apply CRM principles to build relationships with an internal client.  
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Zarządzanie relacjami z pracownikami  

jako klientami wewnętrznymi przedsiębiorstwa 

Słowa kluczowe: personel, CRM, HRM, zarządzanie zasobami ludzkimi, klient we-

wnętrzny, zarządzanie relacjami z klientami, przedsiębiorstwo, marketing wewnętrzny 

Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie zastosowania koncepcji zarządzania rela-

cjami z klientami (Customer Relationship Managment ‒ CRM) do przekształcenia my-

ślenia o zasobach ludzkich w organizacji. Nadając pracownikom miano klienta we-

wnętrznego, wskazuje się na dostrzeżenie ich potrzeb i oczekiwań. Szczególny nacisk 

kładziony jest na dbanie o satysfakcję klienta wewnętrznego, gdyż przekłada się ona na 

satysfakcję klienta zewnętrznego w organizacji. Autorka proponuje niejako nowe zasto-

sowanie dla koncepcji znanej z zarządzania klientami zewnętrznymi. Zawarte w artyku-

le propozycje użycia CRM do wspierania HRM opierają się na dotychczasowej wiedzy 

z obu dziedzin oraz obserwacji własnych autorki. W artykule wskazuje się na pewne 

analogie w budowaniu relacji klient‒firma i pracownik‒firma. Można je wykorzystać, 

aby dopasować założenia koncepcji CRM do budowania relacji z pracownikami. Poru-

szano również zagadnienia marketingu wewnętrznego oraz budowania marki pracodaw-

cy (employer branding ‒ EB). Zwrócono uwagę na kwestię wpływu CRM na HRM  

i odwrotnie. Wskazano także na ograniczenia, jak i możliwe do osiągnięcia korzyści,  

w stosowaniu koncepcji CRM dla budowania relacji z pracownikami.  

Translated by Agnieszka Bojanowska 
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Ewolucja znaczenia czynników rozwoju społeczno- 
-gospodarczego w poszczególnych województwach  

w Polsce w latach 2006‒2016 

Kody JEL: C38, O18, R11 

Słowa kluczowe: rozwój regionalny, syntetyczna miara rozwoju, ważenie zmiennych 

diagnostycznych 

Streszczenie. Badając poziom rozwoju społeczno-gospodarczego określonych regio-

nów, należy mieć na uwadze, że jest on pewną wielowymiarową charakterystyką, bez-

pośrednio niemierzalną, natomiast opisywaną przez wiele zmiennych diagnostycznych, 

które powinny być merytorycznie z tym pojęciem powiązanych. Uporządkowanie re-

gionów od „najlepszego” do „najgorszego” następuje na podstawie wartości opisującej 

poszczególne regiony (zmiennej syntetycznej, syntetycznego miernika rozwoju), otrzy-

manej z funkcji agregującej informacje zawarte w przyjętych zmiennych diagnostycz-

nych. Jednym z głównych etapów procedury zmierzającej do otrzymania zmiennej 

syntetycznej jest ważenie unormowanych cech diagnostycznych, czyli przypisanie po-

szczególnym zmiennym wag określających ich znaczenie dla kryterium ogólnego  

w porównaniu z innymi cechami. Celem artykułu jest ocena zmian w czasie znaczenia 

wybranych zmiennych diagnostycznych opisujących rozwój społeczno-gospodarczy 

poszczególnych województw w Polsce na przestrzeni lat 2006‒2016. W tym zakresie 

wykorzystano metody wchodzące w skład Wielowymiarowej Analizy Statystycznej. 

Wprowadzenie 

Pojęcie rozwoju regionalnego w różnorodnych badaniach naukowych jest w róż-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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ny sposób ujmowane. Może być traktowany jako proces pozytywnych zmian 

wzrostu ilościowego i postępu jakościowego zachodzących w kraju (regionie), 

tj. ponadlokalnym układzie społeczno-terytorialnym identyfikującym się specy-

ficznymi cechami przestrzeni, strukturą gospodarki, a także więzią społeczną 

wynikającą ze wspólnej krajowej tożsamości (Strahl, 1998, s. 29). Może rów-

nież oznaczać wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwałą poprawę 

ich konkurencyjności i poziomu życia ludności, przyczyniające się do rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju (Kozak, Pyszkowski, Szewczyk, 2000, s. 46). 

Niezależnie od sposobu zdefiniowania należy jednak mieć na uwadze, że proces 

rozwoju regionalnego ma wielowymiarowy, wybitnie heterogeniczny charakter, 

co powoduje, że jego opis jest niezmiernie trudny, prowadzący w konsekwencji 

do przyjmowania określonych założeń upraszczających (Adamiak, 

Kosiedowski, Potoczek, Słowińska, 2001, s. 28; Czyżycki, 2012). Dodatkowo 

należy podkreślić, że jego charakter, dynamika, kierunek czy też struktura pro-

cesów są uwarunkowane wieloma czynnikami. Czynniki te w różnym stopniu 

oddziałują na zjawiska występujące w regionie. Aby ich efekty były pełne, na-

leży stosować m.in. podejście kompleksowe względem mechanizmów urucha-

miania tych czynników z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji, a także wy-

nikającej z tego integracji (Korenik, 2004, s. 110). 

Problematyka nadawania współczynników wagowych zmiennym stanowi 

jedno z nierozwiązanych dotychczas zagadnień badawczych. Rozkład wag ma 

decydujący wpływ na syntetyczną ocenę obiektu, gdyż w zależności od warto-

ści współczynników wagowych otrzymuje się różne wyniki badań (Stefanów, 

2007, s.81). W literaturze przedmiotu wskazuje się najczęściej na dwie główne 

metody otrzymania wag dla poszczególnych zmiennych diagnostycznych (Kao, 

2010, s. 1779): bezpośrednią i pośrednią. Metoda bezpośrednia polega na okre-

śleniu wartości wag dla poszczególnych zmiennych diagnostycznych przez 

system ankiet przeprowadzanych w gronie ekspertów. Takie badania najczęściej 

przeprowadza się jeszcze przed właściwym etapem gromadzenia danych opisu-

jących kształtowanie się poszczególnych zmiennych w badanych obiektach, 

dlatego otrzymane na ich podstawie wagi nazywane są wagami a priori.  

W przypadku metody pośredniej wagi uzyskuje się bezpośrednio z analizy ze-

branych wcześniej danych (wagi a posteriori) i z tego też względu merytorycz-

nie wydają się bardziej przekonujące. W przeciwieństwie do wag ustalonych 

przez ekspertów, które mogą być stałe w kolejnych analizach tego samego pro-

blemu, wagi a posteriori muszą być wyznaczane w każdej kolejnej analizie od 

nowa (Sokołowski, 1985, s. 48). W literaturze przedmiotu często zaleca się 

jednak, aby przy braku jednoznacznych wskazań co do zróżnicowanego zna-

czenia i roli poszczególnych cech przyjąć milcząco założenie o jednakowych 

wagach wszystkich wybranych zmiennych diagnostycznych (Kukuła, 2000,  

s. 64). W istocie rozwiązanie to wprowadza wagi ukryte ‒ nie uwzględnia się 
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struktury obiektu, jakości danych itp. (Dziechciarz, 2006, s. 247‒248). Opis 

różnych metod otrzymania wag a posteriori można znaleźć u różnych autorów 

(m.in. Hwang, Yoon, 1981; Wang, Luo, 2010; Diakoulaki, Mavrotas, 

Papayannakis, 1995; Łuczak, 2015; Czyżycki, 2018). 

Celem artykułu jest ocena zmian w czasie znaczenia wybranych zmien-

nych diagnostycznych opisujących rozwój społeczno-gospodarczy poszczegól-

nych województw w Polsce na przestrzeni lat 2006‒2016.  

Metodyka badawcza  

Uwzględniając dostępność danych na poziomie powiatów, ze strony http://wskaź 

nikizrp.stat.gov.pl/ dla lat 2006‒2016 zebrano dane dotyczące kształtowania się 

takich wskaźników rozwoju zrównoważonego (dostęp: 4.05.2018), jak:  

 udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogó-

łem (X1), 

 liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecz-

nych na 10 tys. mieszkańców (X2), 

 wpływy do budżetów gmin z tytułu opłat eksploatacyjnych na 1 miesz-

kańca (X3), 

 ilość zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 

zebranych w ciągu roku przypadająca na 1 mieszkańca (X4), 

 lesistość (X5), 

 zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca (X6), 

 emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych (X7), 

 długość dróg publicznych lokalnych na 100 km2 (X8), 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (podmioty gospodarcze 

powyżej 9 osób) (X9), 

 podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w REGON na 10 

tys. ludności w wieku produkcyjnym (X10), 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób  

w wieku produkcyjnym (X11), 

 przyrost naturalny na 1000 ludności (X12), 

 stopa bezrobocia rejestrowanego (X13), 

 udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie 

dzieci w wieku 3‒5 lat (X14), 

 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku pro-

dukcyjnym (X15), 

 zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych (X16). 

W celu określenia znaczenia i wpływu poszczególnych wskaźników dla 

rozwoju zrównoważonego poszczególnych województw, a przede wszystkim 

zachodzących w tym zakresie  zmian w czasie, osobno dla każdego wojewódz-
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twa oszacowano wartości wag dla powyższych zmiennych diagnostycznych, 

wykorzystując w tym zakresie metodę bazującą na entropii zmiennych, polega-

jącą na (Wang, 2010, s. 8): 

a) normalizacji zmiennych według formuły: 

 w przypadku stymulant (X1, X2, X5, X8, X9, X10, X11, X12, X14): 

 𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 (1)  

 w przypadku destymulant (X3, X4, X6, X7, X13, X15, X16): 

 𝑧𝑖𝑗 =
(𝑥𝑖𝑗)

−1

√∑ (𝑥𝑖𝑗)
−1𝑚

𝑖=1

 (2)  

 wyznaczeniu wartości entropii (Ej) oraz stopnia zróżnicowania (dj): 

 𝐸𝑗 = −
1

𝑙𝑛(𝑚)
∙∑𝑧𝑖𝑗 ln 𝑧𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 (3)  

 𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗 (4)  

 wyznaczeniu wag: 

 𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑘
𝑚
𝑘=1

 (5)  

Wyniki badań 

W przypadku uwzględnienia, bardzo często przyjmowanego w badaniach roz-

woju społeczno-gospodarczego regionów, założenia o jednakowym wpływie 

poszczególnych zmiennych diagnostycznych, w przypadku badań opartych na 

16 zmiennych diagnostycznych wartość wagi dla każdej zmiennej ustalona zo-

stałaby na poziomie 1/16 = 0,0625. Analiza wartości wyznaczonych wag, bazu-

jąc na metodzie entropii zmiennych, wskazuje, że w okresie od 2006 do 2016 

roku wagi opisujące znaczenie przyjętych w opracowaniu zmiennych diagno-

stycznych opisujących rozwój powiatów w poszczególnych województwach 

kształtowały się w przedziale od 0,0394 (w przypadku zmiennej X3 w 2008 

roku dla woj. lubuskiego) do 0,0682 (w przypadku zmiennej X12 w roku 2012 

również dla woj. lubuskiego). Maksymalna różnica w wartościach oszacowa-

nych wag dla poszczególnych zmiennych diagnostycznych w jednym okresie 

badawczym wystąpiła w roku 2008 – minimalna wartość wagi dla zmiennej X3 

wyniosła 0,0394 (woj. lubuskie), natomiast maksymalna wartość wagi dla tej 

zmiennej wyniosła 0,0671 (woj. podlaskie). Szczegółowe informacje dotyczące 

kształtowania się minimalnych, maksymalnych i średnich wartości wag po-

szczególnych zmiennych diagnostycznych w trzech wybranych latach zaprezen-

towano w tabeli 1, natomiast w tabeli 2 wskazano województwa, w których 

odnotowano największe i najmniejsze wartości wag w tym okresie. 
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Tabela 1 

Podstawowe statystyki dla wartości wag poszczególnych zmiennych diagnostycznych  

w roku 2006, 2011 oraz 2016 

  

2006 2011 2016 

min. średnia maks. min. średnia maks. min. średnia maks. 

X1 0,0549 0,0621 0,0644 0,0610 0,0631 0,0659 0,0616 0,0632 0,0645 

X2 0,0562 0,0610 0,0641 0,0547 0,0612 0,0642 0,0565 0,0606 0,0642 

X3 0,0637 0,0653 0,0671 0,0633 0,0652 0,0676 0,0637 0,0653 0,0680 

X4 0,0617 0,0645 0,0671 0,0616 0,0643 0,0664 0,0603 0,0634 0,0656 

X5 0,0604 0,0629 0,0666 0,0613 0,0630 0,0673 0,0615 0,0631 0,0663 

X6 0,0622 0,0640 0,0656 0,0604 0,0641 0,0656 0,0629 0,0646 0,0672 

X7 0,0642 0,0655 0,0674 0,0640 0,0655 0,0672 0,0641 0,0655 0,0678 

X8 0,0420 0,0541 0,0604 0,0441 0,0537 0,0604 0,0461 0,0539 0,0602 

X9 0,0529 0,0589 0,0626 0,0532 0,0594 0,0653 0,0554 0,0601 0,0652 

X10 0,0568 0,0623 0,0646 0,0587 0,0610 0,0630 0,0569 0,0608 0,0635 

X11 0,0608 0,0624 0,0636 0,0606 0,0619 0,0632 0,0593 0,0616 0,0637 

X12 0,0626 0,0644 0,0663 0,0622 0,0641 0,0673 0,0617 0,0639 0,0664 

X13 0,0603 0,0629 0,0654 0,0598 0,0629 0,0647 0,0600 0,0634 0,0645 

X14 0,0587 0,0614 0,0638 0,0582 0,0622 0,0644 0,0598 0,0626 0,0643 

X15 0,0620 0,0638 0,0662 0,0603 0,0642 0,0661 0,0612 0,0643 0,0675 

X16 0,0627 0,0644 0,0663 0,0616 0,0643 0,0659 0,0603 0,0637 0,0653 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczegółowa analiza wartości wag w poszczególnych województwach  

w badanym okresie wskazuje, że maksymalne różnice między poszczególnymi 

wagami występowały tylko w województwie lubuskim – miało to miejsce nie-

przerwalnie w latach 2006‒2014, w tym w 2008 roku różnica wyniosła 0,0271 

(minimalna waga 0,0394 dla zmiennej X3, maksymalna 0,0665 dla zmiennej 

X5), w 2007 – 0,0265 (minimum dla X8 – 0,0402, a maksimum dla X5 – 

0,0667), a w 2012 – 0,0264 (minimum dla X8 – 0,0418, maksimum dla X5 – 

0,0682) – oraz w województwie warmińsko-mazurskim – w latach 2015‒2016. 

Minimalna różnica między wartościami poszczególnych wag występowała na-

tomiast w każdym z badanych lat tylko w województwie śląskim – od 0,0036  

w roku 2007 (minimum dla X2 – 0,0604, maksimum dla X7 – 0,0640) do 0,0059 

w roku 2010 (minimum dla X8 – 0,0583, maksimum dla X7 – 0,0642). Informa-

cje dotyczące kształtowania się minimalnych i maksymalnych wartości wag  

w poszczególnych województwach w trzech wybranych latach zaprezentowano 

w tabeli 3.  
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Tabela 2 

Wykaz województw, w których zanotowano maksymalne i minimalne wartości wag 

poszczególnych zmiennych diagnostycznych w roku 2006, 2011 i 2016 

 

2006 2011 2016 

min. maks. min. maks. min. maks. 

X1 opolskie małopolskie łódzkie opolskie śląskie podkarpackie 

X2 opolskie podlaskie opolskie podlaskie małopolskie podlaskie 

X3 świętokrzyskie opolskie lubuskie opolskie śląskie opolskie 

X4 śląskie opolskie śląskie pomorskie śląskie opolskie 

X5 świętokrzyskie lubuskie świętokrzyskie lubuskie małopolskie lubuskie 

X6 
kujawsko- 

-pomorskie podkarpackie lubelskie lubuskie podlaskie opolskie 

X7 śląskie podlaskie śląskie opolskie lubuskie opolskie 

X8 lubuskie śląskie lubuskie śląskie 

warmińsko- 

-mazurskie podkarpackie 

X9 podlaskie wielkopolskie lubelskie lubuskie dolnośląskie lubuskie 

X10 podlaskie 

kujawsko- 

-pomorskie opolskie łódzkie podlaskie świętokrzyskie 

X11 
zachodniopo-

morskie świętokrzyskie podkarpackie małopolskie lubuskie świętokrzyskie 

X12 
zachodniopo-

morskie opolskie śląskie opolskie świętokrzyskie opolskie 

X13 
kujawsko- 

-pomorskie podlaskie 

zachodniopo-

morskie lubelskie lubuskie świętokrzyskie 

X14 podkarpackie lubuskie lubuskie opolskie podkarpackie lubelskie 

X15 świętokrzyskie pomorskie świętokrzyskie lubuskie świętokrzyskie opolskie 

X16 lubelskie podlaskie świętokrzyskie lubuskie opolskie małopolskie 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując zarówno informacje zawarte w tabeli 3, jak i wartości wag 

otrzymanych dla pozostałych lat rozważanego w artykule okresu, można jedno-

znacznie wskazać, że najmniejsze znaczenie w rozwoju regionów (powiatów)  

w poszczególnych województwach w latach 2006‒2016 miało zdecydowanie 

najczęściej kształtowanie się długości dróg publicznych lokalnych na 100 km2 

(X8) oraz, w mniejszym zakresie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w podmiotach gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób (X9). Największe 

natomiast znaczenie miały: emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie 

uciążliwych (X7) oraz wpływy do budżetów gmin z tytułu opłat eksploatacyj-

nych na 1 mieszkańca (X3).  
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Tabela 3 

Kształtowanie się minimalnych i maksymalnych wartości wag w poszczególnych  

województwach w roku 2006, 2011 i 2016 (w nawiasie wskazano zmienną dla której 

otrzymano daną wagę) 

  

2006 2011 2016 

min. maks. min. maks. min. maks. 

dolnośląskie 0,0538(X9) 0,0656(X7) 0,0550(X9) 0,0654(X7) 0,0554(X9) 0,0656(X7) 

kujawsko- 

-pomorskie 0,0554(X9) 0,0662(X3) 0,0541(X8) 0,0656(X3) 0,0553(X8) 0,0653(X3) 

lubelskie 0,0565(X8) 0,0652(X3) 0,0532(X9) 0,0656(X3) 0,0554(X9) 0,0656(X3) 

lubuskie 0,0420(X8) 0,0666(X5) 0,0441(X8) 0,0673(X5) 0,0476(X8) 0,0664(X3) 

łódzkie 0,0559(X8) 0,0651(X3) 0,0543(X8) 0,0654(X7) 0,0537(X8) 0,0654(X7) 

małopolskie 0,0585(X8) 0,0651(X7) 0,0558(X8) 0,0654(X7) 0,0553(X8) 0,0657(X7) 

mazowieckie 0,0522(X8) 0,0651(X7) 0,0539(X8) 0,0650(X7) 0,0542(X8) 0,0652(X7) 

opolskie 0,0545(X8) 0,0671(X3) 0,0494(X8) 0,0676(X3) 0,0495(X8) 0,0680(X3) 

podkarpackie 0,0574(X2) 0,0660(X7) 0,0585(X2) 0,0657(X7) 0,0576(X2) 0,0650(X7) 

podlaskie 0,0474(X8) 0,0674(X7) 0,0462(X8) 0,0661(X7) 0,0465(X8) 0,0662(X3) 

pomorskie 0,0492(X8) 0,0662(X15) 0,0492(X8) 0,0664(X4) 0,0514(X8) 0,0661(X7) 

śląskie 0,0604(X8) 0,0648(X3) 0,0602(X9) 0,0640(X7) 0,0598(X8) 0,0645(X7) 

świętokrzyskie 0,0561(X8) 0,0655(X7) 0,0583(X8) 0,0658(X7) 0,0577(X8) 0,0662(X7) 

warmińsko- 

-mazurskie 0,0464(X8) 0,0664(X3) 0,0476(X8) 0,0659(X3) 0,0461(X8) 0,0659(X7) 

wielkopolskie 0,0590(X8) 0,0643(X7) 0,0577(X8) 0,0646(X7) 0,0582(X8) 0,0648(X7) 

zachodniopomor-

skie 0,0570(X8) 0,0655(X3) 0,0551(X8) 0,0657(X3) 0,0549(X8) 0,0659(X3) 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań uprawnione wydaje się wysunięcie 

następujących wniosków: 

1. W przypadku badania regionów z wykorzystaniem metod wchodzących  

w skład wielowymiarowej analizy statystycznej bezkrytyczne przyjmowa-

nie założenia o jednakowym wpływie poszczególnych zmiennych diagno-

stycznych na badane kryterium ogólne budzi pewne wątpliwości. Z jednej 

strony wskazuje się na występującą w tym zakresie „milczącą zgodę” wśród 

stosujących te metody badaczy oraz niewątpliwe uproszczenie i przyspie-

szenie prowadzonych obliczeń, z drugiej zaś strony należy pamiętać, że 

przyjęcie takiego założenia jest równoważne z „ważeniem” wszystkich 

zmiennych jednakowymi wagami, bez względu na ich rzeczywisty wpływ 

na przyjęte kryterium ogólne. 
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2. Wykorzystanie metody bezpośredniego pomiaru wag (a priori) w przypad-

ku ciągle zachodzących zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej i wy-

nikających z tego zmian znaczenia określonych czynników w badaniach 

rozwoju regionów może być działaniem akceptowalnym tylko w przypadku 

badań statycznych (jednorazowych). W przypadku analiz dynamicznych 

(badania zmian w rozwoju regionów w czasie), ze względu na zmiany za-

chodzące w ważności poszczególnych zmiennych diagnostycznych na przy-

jęte w badaniu tego typu kryterium ogólne, należy wykorzystywać metody 

pośredniego (a posteriori) ważenia zmiennych, które pozwalają takie zmia-

ny uwzględnić. 
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Summary. The regional development is certain, complex and multidimensional statis-

tics, ambiguously defined, and although it is frequently used, both in theory and prac-

tice, its measurement method remains inconclusive. Regions are ranked from „the best” 

to „the worst” on the basis of the value describing individual regions (synthetic variable, 

synthetic development measure), obtained from the function aggregating information 

included in the adopted diagnostic variables. One of main stages of the procedure aim-

ing to obtain a synthetic variable is weighing of standardised diagnostic features, i.e. 

assignment of weights to individual variables, which weights determine their meaning 

for the general criterion compared to other features. The objective of the paper is to 

assess the changes in time of the selected diagnostic variables describing the socio-

economic development of the various provinces in Poland over the years 2006‒2016. In 

this respect, the methods included in the Multidimensional Statistical Analysis were 

used. 
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Streszczenie. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty marketingu sensorycznego, 

szczególnie audiomarketingu wykorzystującego muzykę w spotach reklamowych telewi-

zyjnych i radiowych, a przede wszystkim w miejscach sprzedaży. W artykule podkre-

ślono specyfikę audiomarketingu, ujęto audiomarketing w spotach reklamowych i miej-

scach sprzedaży oraz przedstawiono wyniki badań z zakresu skutków wykorzystywania 

audiomarketingu w procesie zakupowym konsumentów. Celem artykułu jest przedsta-

wienie niektórych implikacji związanych z wykorzystywaniem marketingu sensorycz-

nego, a dokładniej audiomarketingu w promowaniu firm i ich produktów. Jako metody 

badawcze zastosowano obserwację oraz sondaż diagnostyczny. 

Wprowadzenie 

Jednym z narzędzi marketingu sensorycznego, które oddziałują na zmysł słuchu, 

jest audiomarketing. Muzyka zawsze towarzyszyła życiu człowieka, dlatego jej 

wykorzystanie w celu tworzenia niepowtarzalnej atmosfery zakupowej jest sku-

tecznym działaniem. Za jej pośrednictwem można wzbudzić emocje oraz przy-

woływać wspomnienia, dlatego umiejętne jej zastosowanie pozwala na kreowa-

nie konkretnych zachowań konsumentów.  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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Celem artykułu jest przedstawienie wybranych implikacji związanych z wy-

korzystywaniem marketingu sensorycznego, a ściślej audiomarketingu w promo-

waniu firm i ich produktów. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację  

i sondaż diagnostyczny dotyczący roli, jaką pełni audiomarketing w procesie za-

kupowym konsumenta i podejmowania decyzji. 

Istota i pojęcie audiomarketingu  

Współcześnie w działaniach marketingowych wykorzystuje się wszystkie moż-

liwe metody i techniki oddziaływania na klienta celem uzyskania pozytywnego 

odbioru firmy, oferowanego produktu i jego marki. Tym działaniom służy mar-

keting sensoryczny. Jest to stosunkowo nowa, ale bardzo użyteczna koncepcja, 

która integruje dźwięk, zapach, obraz, dotyk i smak. Marketing sensoryczny, na-

zywany także marketingiem pięciu zmysłów, tworzy swoistą atmosferę wokół 

oferowanego do sprzedaży dobra, aby wzbudzić pozytywne emocje w konsumen-

cie i nakłonić go do zakupu. Im większa liczba zmysłów jest zaangażowana  

w procesie zakupu, tym głębsze będą doznania. Impulsy zmysłowe odpowiadają 

za reakcję mózgu w 80%, dlatego mogą wpłynąć na decyzję zakupu i w znacz-

nym stopniu zwiększyć sprzedaż (Dunaj, 2017). Marketing sensoryczny jest to 

sposób na wyrażenie wartości firmy, tworzenie jej wizerunku, a także zwiększe-

nie świadomości marki. Oparcie marketingu na czynnikach zmysłowych, racjo-

nalnych i emocjonalnych pozwala na budowę przewagi konkurencyjnej i szybkie 

pozyskanie klientów (Hulten, Broweus, Van Dijk, 2011, s. 13). Marketing nie 

jest zestawem doraźnych działań i trików, lecz dobrze przemyślaną strategią,  

z której wynika taktyka działania. Ostatnio ukształtowało się wiele odmian mar-

ketingu, w tym m.in. marketing partyzancki, wirusowy, zapachowy czy ambient 

marketing. Nieustannie tworzone są nowe koncepcje bazujące na konwencjonal-

nych i niestandardowych instrumentach promocji, z których jedne odnoszą suk-

ces, drugie zostają odrzucone lub zamieniane.  

Na kanwie poszukiwań nowych rozwiązań w latach 20. XX wieku powstał 

audiomarketing jako forma promocji polegająca na oddziaływaniu na zmysł słu-

chu konsumenta przy pomocy odpowiednio dobranej muzyki. Jej istotą jest zało-

żenie, że muzyka to bardzo ważny bodziec mający wpływ na procesy nabywcze 

klientów. Audiomarketing wykorzystywany jest zarówno w miejscach sprze-

daży, jak i w spotach reklamowych. M. Książek twierdzi, że audiomarketing to 

wychowywanie, ujarzmianie oraz konstruowanie nawyków zakupowych klienta 

za pomocą mocy drzemiącej w muzyce (Książek, 2014). W literaturze pojawia 

się również termin „marketing muzyczny”, lecz nie jest on tożsamy z audiomar-

ketingiem, albowiem dotyczy rynku muzycznego. Historia audiomarketingu 

związana jest z sytuacją, kiedy w reklamach wykorzystywano dżingle radiowe. 

Już w tamtym okresie dostrzegano, że przy pomocy muzyki można wpływać na 
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konsumenta w taki sposób, że będzie on pobudzony, zrelaksowany, a nawet za-

hipnotyzowany. Dżingle to krótkie i zazwyczaj dowcipne utwory muzyczne. 

Wśród grona słuchaczy radiowych i reklamodawców zyskały dużą popularność  

i szybko zostały wykorzystane w telewizji oraz współczesnych multimediach. 

Pierwszymi firmami, które wykorzystywały dżingle w celach reklamowych, były 

General Mills oraz Procter & Gamble. 

Szybki rozwój w ostatnich kilkunastu latach audiomarketing zawdzięcza 

postępowi technicznemu, a zwłaszcza spopularyzowaniu sieci internetowej. 

Obecnie muzyka jest częścią działalności centrów handlowych, a wszystkie re-

klamy emitowane w telewizji z łatwością można znaleźć w internecie (Gębarow-

ski, 2007, s. 70). Muzyka jest integralnym elementem życia człowieka. Ma ona 

wpływ na zmiany nastroju lub samopoczucie, co potwierdzają różne badania pro-

wadzone przez psychologów. Każda melodia zmienia poczucie czasu. Odpo-

wiednio wyselekcjonowana muzyka pozwala oddziaływać na ludzkie zachowa-

nia. W reklamie telewizyjnej oraz radiowej najważniejszym aspektem jest zwró-

cenie uwagi oraz zapamiętanie przekazu. W ten sposób klient, gdy zobaczy pro-

mowany produkt, przypomina sobie melodię z nim związaną i podejmuje decyzje 

zakupowe.  

Audiomarketing w Polsce rozwija się dynamicznie, niemal w każdym punk-

cie handlowym, restauracji czy w reklamie radiowej i telewizyjnej odtwarza się 

muzykę. Jej siła jest ogromna, z czego przedsiębiorcy zdają sobie sprawę. Au-

diomarketing jako forma promocji odgrywa zatem istotną rolę w procesie zaku-

powym konsumentów. 

Audiomarketing w spocie reklamowym  

Reklamę telewizyjną najczęściej nazywa się spotem telewizyjnym lub reklamo-

wym. Jest to krótki film wyświetlany między kolejnymi programami telewizyj-

nymi lub w ich trakcie. Standardem długości telewizyjnego spotu reklamowego 

jest od 15 do 30 sekund, choć zdarzają się wyjątki od tej reguły. Dla prywatnych 

stacji telewizyjnych emisja spotów reklamowych jest głównym źródłem utrzy-

mania, natomiast dla telewizji publicznych ‒ największym źródłem dochodów. 

Telewizyjne spoty wykorzystuje się także w internecie do prowadzenia akcji re-

klamowych. Reklama telewizyjna jest bardzo skuteczna, ponieważ połączenie 

obrazu z dźwiękiem znacznie zwiększa intensywność oddziaływania, które sza-

cuje się na ponad 60% w porównaniu z reklamą wykorzystującą tylko i wyłącznie 

obraz lub dźwięk. Korzystnym zjawiskiem jest też niemożność ucieczki od re-

klamy podczas oglądania telewizji. Odbiorca może nie widzieć obrazu na skutek 

oddalenia się od odbiornika, ale w dalszym ciągu będzie słyszał przekaz dźwię-

kowy (Budzyński, 2000, s. 119).  
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Zdecydowanej większości reklam telewizyjnych towarzyszy muzyka. Jej 

udział uprzyjemnia odbiór reklamy, ale także ma swoje oddziaływanie na konsu-

menta na tle psychologicznym. Zastosowanie muzyki w spocie reklamowym 

tworzy pozytywne postawy wobec produktów, ma wpływ na podświadomość od-

biorcy i oddziałuje na sferę emocjonalną (Doliński, 2003, s. 84‒89). Muzyka  

w reklamie najczęściej występuje pod postacią piosenek rozrywkowych, utwo-

rów muzyki klasycznej oraz dźwiękowych efektów specjalnych. Bardzo często 

muzyce towarzyszy tekst reklamujący dany produkt. W taki sposób powstają cha-

rakterystyczne, komercyjne piosenki składające się z łatwo wpadających w ucho 

muzycznych fraz, w które zaimplementowane są informacje o produkcie, nazwa 

produktu i firmy, a także slogan reklamowy, np. piosenka promująca markę In-

termarche. Zadaniem takich piosenek jest ułatwianie zapamiętania produktu, 

przypominanie o nim, kształtowanie świadomości marki i jej utrzymywanie. Nie 

brakuje też znanych utworów muzycznych w oryginalnej wersji lub z przerobio-

nym tekstem (Budzyński, 2000, s. 133). Przykładami są reklamy marki Tymbark 

(Skaldowie ‒ „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”) oraz tańczące sury-

katki w reklamach marki Wedel (Bill Medley, Jennifer Warnes ‒ „Time of my 

life”). Konsument jest wprowadzany w pozytywny stan emocjonalny przy po-

mocy muzyki, co przychylnie nastawia go do reklamowanego produktu. Muzyka 

wzbudza emocje w szybszy i bogatszy sposób niż słowa. Emocje te to radość, 

miłość, romantyczność, przyjemność, tajemniczość czy nostalgia. To, które emo-

cje są wywoływane, jest ściśle uzależnione od specyfiki produktu (Kall, 2002,  

s. 128). Szczególnie widać to w reklamach różnych leków i suplementów diety 

oferowanych przez firmy farmaceutyczne. Najczęściej na początku można usły-

szeć poważną, nostalgiczną muzykę, co ma odzwierciedlać stan chorego, a zaraz 

po zażyciu specyfiku człowiek cudownie zdrowieje i muzyka od razu staje się 

weselsza.   

Reklamę radiową także nazywa się spotem. Spoty radiowe to krótkie mate-

riały reklamowe, które emitowane są między audycjami lub w ich trakcie, a ich 

emisja odbywa się na zasadzie bloków reklamowych. Czas pojedynczego spotu, 

tak jak w przypadku spotu telewizyjnego, wynosi najczęściej od 15 do 30 sekund. 

Muzyka jest nieodzownym elementem nie tylko życia człowieka, ale także 

spotu reklamowego. Marketing chętnie ją wykorzystuje w celu kształtowania de-

cyzji konsumenckich. Przez wpływanie na ludzką podświadomość muzyka budzi 

różne emocje, które sprzyjają nabywaniu coraz to nowych dóbr. 

Audiomarketing w miejscu sprzedaży  

Muzyka towarzyszy człowiekowi na każdym kroku. Wiele osób słucha muzyki 

za pośrednictwem przenośnych odtwarzaczy, ale wybierając się do centrum han-

dlowego, można zostawić słuchawki w domu. W centrach tych praktycznie nie 
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ma lokali, gdzie panuje cisza (wyjątkiem są sklepy zoologiczne). Za przodka au-

diomarketingu w miejscu sprzedaży uznaje się tzw. muzak. Termin ten pochodzi 

od pierwszych sylab angielskich wyrazów musical accompaniment i pojawił się 

po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1934 roku wraz z utworzeniem 

przez Dana O’Neilla spółki The Muzak Corporation. Początkowo produkty mu-

zyczne firmy Muzak służyły głównie zwiększaniu wydajności pracy i relaksowa-

niu pracowników, później znalazły swoje zastosowanie w świecie handlu. Mu-

zykę marketingową określano również innymi nazwami, np. muzyka windowa, 

muzyka tła, muzyka funkcjonalna, muzyka sklepowa, tapeta muzyczna itp.  

W obecnych czasach Muzak znajduje się w czołówce firm branży muzyki skle-

powej (Supernat, 2017). 

Wykorzystanie audiomarketingu w miejscu sprzedaży jest bardzo ważne. 

Dźwięk oraz pozostałe elementy otoczenia, tj. oświetlenie, sposób prezentacji 

asortymentu, aranżacja przestrzeni i zapach, wywierają duży wpływ na sposób 

zachowania klientów. Muzyka pozwala oddziaływać przez podświadomość na 

emocje odczuwane przez nabywców. Przemyślane zastosowanie audiomarke-

tingu wytwarza w nich różne stany emocjonalne i uczucia, np. radość, rozbawie-

nie, nostalgię, przyjemność. W dodatku właściwie dobrana muzyka ma pozy-

tywny wpływ na personel, wzmacnia wizerunek marki, a także tworzy odpowied-

nią atmosferę. Oznacza to, że działania podejmowane w zakresie emisji muzyki 

mają duże znaczenie dla uzyskiwanych w handlu efektów (Gębarowski, 2007,  

s. 70). Wpływ muzyki na klientów został potwierdzony w badaniach przeprowa-

dzonych w Stanach Zjednoczonych. Ich wyniki pokazały, że 70% nabywców pre-

feruje sklepy, w których odtwarzana jest muzyka. Jednocześnie 63% badanych 

twierdzi, że prawdopodobnie kupuje więcej w lokalach, gdzie emitowana jest 

muzyka. Niektóre przedsiębiorstwa handlowe podają, że wprowadzenie audio-

marketingu przyczyniło się do wzrostu obrotów nawet o 40% (Ławicki, 2006,  

s. 13‒15). Badania psychologów dowodzą, że emocje klienta pełnią jedną z naj-

ważniejszych ról w trakcie podejmowania decyzji zakupowej. W związku z tym 

ważnym aspektem jest stworzenie sprzyjającego klimatu, aby klient pozostał  

w sklepie. Właściwie dobrany repertuar muzyczny sprawia, że liczba klientów 

rośnie o ok. 30%, a wzrost poziomu sprzedaży szacuje się na 15% do 28% (Bo-

gurat, 2009). 

Odpowiednio dobrana muzyka oddziałuje na konsumentów perswazyjnie  

w trakcie dokonywania zakupów. Determinuje przede wszystkim szybkość poru-

szania się w danym obiekcie handlowym. Szybkość przemieszczania się okre-

ślana jest na podstawie typu lokalu handlowego ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzaju oferowanego asortymentu, a także wielkości powierzchni sprzedaży (Gę-

barowski, 2007, s. 71). 
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Audiomarketing w percepcji badanych  

Dla potrzeb artykułu przeprowadzono sondaż diagnostyczny oparty na badaniach 

ankietowych, w których narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety 

CAWI. Badania przeprowadzono w kwietniu 2018 roku. Ich celem było określe-

nie wpływu muzyki na zachowanie i reakcje konsumentów. Kwestionariusz an-

kiety CAWI udostępniono w internecie. W badaniach wzięły udział 293 osoby, 

w tym 184 (62,8%) to kobiety i 109 (37,2%) ‒ mężczyźni. Wiek respondentów: 

od 18 do 64 lat ‒ 282 osoby (96,25%). Pozostałe 11 osób (3,75%) to niepełno-

letni. Najwięcej respondentów w liczbie 162 (55,29%) to osoby w wieku 18‒24 

lata. Prawie połowa (139) z nich miała wykształcenie średnie, zaś z wykształce-

niem wyższym były 132 osoby. Pozostałą liczbę badanych stanowili respondenci 

z wykształceniem gimnazjalnym ‒ 15 osób, zasadniczym zawodowym ‒ 5 osób 

oraz jedna osoba z wykształceniem podstawowym. 

Pierwsze pytanie z kwestionariusza brzmiało: „Jaką rolę w Pana/Pani życiu 

pełni muzyka?”. Respondenci odpowiadali na pytanie przez udzielenie oceny  

w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „żadną”, natomiast 5 „bardzo dużą”. Ocenę 

5 postawiono aż 145 razy (49,49%), co oznacza, że muzyka pełni bardzo dużą 

rolę dla tych osób. Ocena 4 została wystawiona 113 razy (38,57%), 25 razy 

(8,53%) wystawiono zaś ocenę 3, a 9 razy (3,07%) postawiono ocenę 2, dla jednej 

osoby muzyka nie pełni żadnej roli w życiu. 

Kolejnym pytaniem było: „Jakie są Pana/Pani ulubione gatunki mu-

zyczne?”. Każdy z respondentów mógł udzielić czterech odpowiedzi. Wśród 

wielu gatunków najbardziej popularnymi były rock (51,54%) oraz pop (50,17%). 

Kolejne preferowane gatunki muzyczne to muzyka klasyczna (26,28%), rap 

(21,84%), dance (21,50%), disco (18, 43%), jazz (16,38%), muzyka elektro-

niczna (14,33%), metal i reggae (obydwa 13,99%), blues (12,63%), house 

(11,26%), folk (9,56%), R & B (8,19%), techno (6,83%) oraz country (4,1%). 

Respondenci mieli również możliwość dopisania innych (12,97%) gatunków mu-

zyki. Poezję śpiewaną wskazało czterech respondentów, natomiast każdy z pozo-

stałych gatunków (soul, gospel, chóralna, indie rock, hardcore, progresive rock, 

punk, k-pop, progresive metal, rock alternatywny, disco polo, muzyka filmowa, 

funky, trash metal, muzyka religijna, trap, sakralna, samba, latynoamerykańska, 

alternatywna, nightcore) został zaznaczony jeden raz. 

Następne pytanie w kwestionariuszu odnosiło się do kwestii: „Czy w swoim 

życiu jest Pan/Pani związany/a z muzyką?”. Ponad połowa ankietowanych  

w liczbie 181 osób (61,77%) nie jest silniej związana z muzyką, 60 badanych 

(20,48%) zadeklarowało, że są silnie związani z muzyką, 11 respondentów 

(3,75%) pracuje przy tworzeniu muzyki, trzy osoby (1,02%) są DJ-ami, a jedna 

(0,34%) zajmuje się obróbką muzyki. Część ankietowanych w liczbie 37 
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(12,63%) odpowiedziała, że jest związana z muzyką w inny sposób, a ich odpo-

wiedzi to np. śpiew, gra na instrumentach oraz taniec, co wskazuje na to, że mu-

zykę traktują jako hobby. 

Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości robienia zakupów w centrach han-

dlowych. Ponad połowa ankietowanych w liczbie 149 (50,85%) udaje się do cen-

trów handlowych na zakupy kilka razy w miesiącu, natomiast 96 osób (32,76%) 

robi tam zakupy kilka razy w roku. Nieco mniej respondentów, bo 31 (10,58%), 

bywa w galeriach kilka razy w tygodniu, a codziennie uczęszcza do nich dziewięć 

osób (3,07%). Sześcioro badanych (2,05%) odwiedza centra handlowe rzadziej 

niż kilka razy w ciągu roku, a jedynie dwie osoby (0,68%) nie były tam w ogóle.  

Analizując to samo pytanie i biorąc pod uwagę tylko mieszkańców terenów 

wiejskich oraz miast, w których liczba ludności nie przekracza 50 tys. mieszkań-

ców, liczba osób zmniejsza się do 146 (50,52% całości próby). Jedynie czterech 

badanych (2,7%) odwiedza centrum handlowe każdego dnia. Nieco więcej, bo 10 

osób (6,76%) robi tam zakupy kilka razy w tygodniu. Kilka razy w miesiącu  

w galeriach bywa 64 badanych (43,24%), a kilka razy w roku 65 badanych 

(43,92%). Rzadziej niż kilka razy w roku odwiedzają galerię trzy osoby (2,03%). 

Jedynie dwie osoby (1,35%) nigdy nie robią tam zakupów. Oznacza to, że wszy-

scy respondenci mieszkający w miastach o liczbie ludności większej niż 50 tys., 

przynajmniej raz w życiu wybrali się na zakupy do centrum handlowego.  

Kolejne pytanie brzmiało: „Jak ważne są elementy składające się na 

Pana/Pani ulubiony sklep?”. Respondenci oceniali poszczególne elementy  

w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało najmniej ważny element, natomiast 6 ‒ naj-

ważniejszy. Liczbę odpowiedzi przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Struktura odpowiedzi na pytanie o ważność elementów składających się na ulubiony 

sklep respondenta (pyt. 5) 

Ocena 

Element 
1 2 3 4 5 6 

Akceptowalne ceny 4 4 24 49 102 108 

Dopasowany asortyment 4 3 15 35 133 101 

Jakość obsługi 8 16 34 78 108 48 

Gustowny wystrój 29 45 81 93 28 12 

Ulubiona muzyka 34 48 77 65 51 15 

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci w liczbie 210 osób (72,16%) ocenili akceptowalne ceny jako 

bardzo ważny i najważniejszy element ich ulubionego sklepu, 73 osoby (25,1%) 

stwierdziły, że ceny są dla nich średnio ważnym elementem, natomiast dla ośmiu 

respondentów (2,74%) ceny mają niewielkie znaczenie.  

Dopasowany asortyment został oceniony przez respondentów jako bardzo 

ważny lub najważniejszy element, bo aż 234 z nich (80,42%) wskazało oceny 5 
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oraz 6. Dla 50 osób (17,18%) jest on średnio ważny. Tylko siedmiu badanych 

(2,4%) wskazało dopasowany asortyment jako mało istotny lub całkowicie nie-

ważny element i były to tylko kobiety. Jakość obsługi została uznana za najważ-

niejszy lub bardzo ważny element przez 156 respondentów (56,44%), którzy  

w większości mieli średnie wykształcenie, natomiast dla 112 badanych (37,34%) 

jest ona średnio ważna. Dla 24 osób (8,22%) jakość obsługi nie jest ważnym ele-

mentem ich ulubionego sklepu.  

Gustowny wystrój jest ważny lub najważniejszy jedynie dla 40 responden-

tów (13,9%). Aż 174 badanych (60,42%) uważa gustowny wystrój za średnio 

ważny element, natomiast dla 74 osób (25,68%) nie ma on większego znaczenia.  

Ulubiona muzyka traktowana jest przez 66 badanych (22,76%) jako bardzo 

ważny lub najważniejszy element ulubionego sklepu, a dla 142 respondentów 

(48,96%) ma ona raczej średnie znaczenie. Dla 82 osób (28,28%) ulubiona mu-

zyka w sklepie nie ma większego znaczenia.  

W opinii respondentów, najważniejszymi elementami ulubionego sklepu są 

zatem przede wszystkim dopasowany asortyment i akceptowalne ceny. Jakość 

obsługi jest średnio ważna, a najmniej ważna jest ulubiona muzyka oraz gu-

stowny wystrój.  

Kolejne pytanie kwestionariusza dotyczyło, jak reagują, gdy podczas robie-

nia zakupów emitowany jest ich ulubiony utwór muzyczny. Respondenci mieli 

zaznaczyć tutaj przynajmniej jedną, a maksymalnie dwie odpowiedzi. Najczę-

ściej udzielaną odpowiedzią, bo aż 182 razy (62,12%), była: „uśmiecham się”. 

Nieco mniej, bo 154 razy (52,56%) zaznaczano „nucę lub podśpiewuję”. Aby 

wysłuchać piosenki do końca, 69 badanych (23,55%) było gotowych zostać dłu-

żej w miejscu sprzedaży. Siedmiu respondentów, gdy słyszy swój ulubiony utwór 

muzyczny, rozprasza się, natomiast jeden z respondentów (0,34%) czym prędzej 

opuszcza sklep. Dziewięć osób (3,07%) udzieliło własnych odpowiedzi, które 

przedstawiają się następująco:  

– śpiewam razem z Horacym,  

– tańczę,  

– jestem zaskoczony,  

– szukam DJ-a, 

– rodzaj słuchanej przeze mnie muzyki nie leci w centrach handlowych,  

– nie mam podzielnej uwagi, nigdy nie słyszę, co leci, 

– jeśli leci kawałek, którego nie znam, a bardzo mi się podoba, skanuję go 

aplikacją lub pytam sprzedawcy o tytuł, 

– sprawdzam, czy wszedłem do właściwego sklepu; dwa razy,  

– robię zakupy szybciej.  

Kolejne pytanie brzmiało: „Czy jest Pan/Pani skłonny/a dopłacić za możli-

wość przebywania w miejscu, gdzie jest grana dobra muzyka? (np. restauracja, 
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pub)”. Większość respondentów w liczbie 176 (60,07%) odpowiedziała twier-

dząco na to pytanie, a 117 badanych (39,93%) zaprzeczyło. Osoby, które najchęt-

niej dopłaciłyby za taką możliwość, były z przedziału wiekowego między 24.  

a 35. rokiem życia.  

W następnym pytaniu respondenci udzielali odpowiedzi na pytanie: „Co  

w Pana/Pani opinii jest najważniejsze w spocie reklamowym?”. To pytanie wy-

magało od badanych uszeregowania odpowiedzi w kolejności od najważniejszej 

cechy (pierwsze miejsce) do najmniej ważnej (ostatnie miejsce). W tabeli 2 

przedstawiono liczbę odpowiedzi respondentów. Jasność przekazu zdobyła 

pierwsze miejsce 67 razy (22,87%), drugie miejsce ‒ 64 razy (21,84%), trzecie ‒ 

36 razy (12,29%), czwarte ‒ 55 razy (18,77%), piąte ‒ 42 razy (14,33%), szóste 

‒ 25 razy (8,53%), zaś siódme miejsce ‒ cztery razy (1,37%). Średnia pozycja 

jasności przekazu w opinii badanych wynosi zatem 3,11.  

Tabela 2  

Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące najważniejszej cechy w spocie  

reklamowych (pyt. 8) 

Miejsce 

Cecha 
1 2 3 4 5 6 7 

Jakość przekazu 67 64 36 55 42 25 4 

Kontrowersyjność 7 2 9 12 17 68 178 

Dobry humor 44 59 55 44 46 33 12 

Łatwość zapamiętania 42 44 42 56 45 47 17 

Racjonalne argumenty 39 38 38 32 40 50 56 

Podkład muzyczny 16 50 66 57 66 32 6 

Krótki czas emisji 78 36 47 37 37 38 20 

Źródło: opracowanie własne. 

Kontrowersyjność spotu reklamowego uplasowała się na pierwszym miej-

scu siedem razy (2,39%), na drugim miejscu ‒ dwa razy (0,68%), na trzecim ‒ 

dziewięć razy (3,07%), na czwartym ‒ 12 razy (4,1%), na piątym ‒ 17 razy 

(5,8%), na szóstym ‒ 68 razy, natomiast na siódmym, ostatnim miejscu ‒ 178 

razy (60,75%). Średnia pozycja kontrowersyjności w rankingu ważności cech 

spotu reklamowego wyniosła 6,23.  

Dobry humor w spocie reklamowym był wskazywany jako najważniejszy 

przez 44 osoby (15,02%), na drugiej pozycji przez 59 osób (20,14%), na trzeciej 

przez 55 osób (18,77%), na czwartej przez 44 osoby (15,02%), na piątej przez 46 

osób (15,7%), na szóstej przez 33 osoby (11,26%), zaś na ostatniej pozycji ‒ 

przez 12 osób (4,1%). Średnia pozycja dobrego humoru w spocie reklamowym, 

w opinii badanych, wynosi 3,46.  

Łatwość zapamiętania spotu była najważniejsza dla 42 badanych (14,33%), 

jako druga ‒ dla 44 badanych (15,02%), jako trzecia ‒ dla 42 badanych (14,33%), 

jako czwarta ‒ dla 56 badanych (19,11%), jako piąta ‒ dla 45 badanych (15,36%), 
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jako szósta ‒ dla 32 badanych (10,92%) i jako ostatnia, najmniej ważna ‒ dla 17 

badanych (5,8%). Średnia pozycja łatwości zapamiętania spotu wynosi 3,77.  

Racjonalne argumenty zostały oznaczane 39 razy (13,31%) na pierwszym 

miejscu, 38 razy (12,97%) na drugim miejscu, również 38 razy (12,97%) na trze-

cim, 32 razy (10,92%) na czwartym, 40 razy (13,65%) na piątym, 50 razy 

(17,06%) na szóstym oraz 56 razy (19,11%) na ostatnim miejscu. Średnia pozycja 

racjonalnych argumentów w rankingu opinii respondentów wyniosła 4,26.  

Podkład muzyczny w spocie reklamowym uzyskał pierwsze miejsce 16 razy 

(5,46%), drugie miejsce ‒ 50 razy (17,06%), trzecie ‒ 66 razy (22,53%), czwarte 

‒ 57 razy (19,45%), piąte ‒ 66 razy (22,53%), szóste ‒ 32 razy (10,92%), nato-

miast ostatnie miejsce ‒ sześć razy (2,05%). Średnia ocena podkładu muzycznego 

w hierarchii badanych wynosi 3,77, podobnie jak łatwość zapamiętania spotu. 

Krótki czas emisji wskazano na pierwszym miejscu 78 razy (26,62%), dru-

gim ‒ 36 razy (12,29%), trzecim ‒ 47 razy (16,04%), czwartym ‒ 37 razy 

(12,63%), piątym ‒ również 37 razy (12,63%), szóstym ‒ 38 razy (12,97%), zaś 

na siódmym ‒ 20 razy (6,83%). W opinii badanych, średnia pozycja krótkiego 

czasu emisji wynosi 3,39.  

Opinie respondentów są podzielone, ponieważ różnice w rankingu między 

poszczególnymi cechami są niewielkie. Jedynie kontrowersyjność została ozna-

czona dość jednoznacznie przez 178 ankietowanych jako najmniej ważna cecha 

spotu reklamowego.  

W kolejnym punkcie kwestionariusza respondenci ustosunkowali się do 

stwierdzeń dotyczących audiomarketingu w miejscu sprzedaży oraz w spocie re-

klamowym. Analizując strukturę odpowiedzi, można stwierdzić, że udział znanej 

osoby w reklamie nie gwarantuje dobrej jakości produktu, ponieważ większość 

badanych w liczbie 149 (50,85%) raczej się nie zgadza lub całkowicie się nie 

zgadza z tym twierdzeniem. Zgodę lub częściową zgodę zadeklarowało 69 bada-

nych (23,55%), a 75 z nich (25,60%) nie wyraziło własnego zdania.  

Udział znanej osoby w reklamie pozwala lepiej zapamiętać produkt. Aż 235 

respondentów (80,2%) potwierdziło całkowicie lub częściowo to twierdzenie. 

Zdania na ten temat nie miało 22 respondentów (7,51%), natomiast 36 częściowo 

lub całkowicie zaprzeczyło. Ciekawa była odpowiedź na pytanie: „Czy udział 

nielubianego artysty zniechęca do zakupu produktu?”. „Zdecydowanie tak” i „ra-

czej tak” odpowiedziało 116 ankietowanych (39,59%), a „zdecydowanie nie” 

oraz „raczej nie” zaznaczyło 87 ankietowanych (29,69%). Aż 90 ankietowanych 

(30,72%) odpowiedziało „trudno powiedzieć”, dlatego tak samo trudno jedno-

znacznie ustosunkować się do tego stwierdzenia.  

Ponad połowa badanych w liczbie 169 (57,68%) całkowicie lub częściowo 

stwierdziła, że znany przebój muzyczny wpływa na wzrost sprzedaży produktu, 

90 badanych (30,72%) ani nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło, natomiast 34 

badanych (11,61%) całkowicie lub częściowo nie zgodziło się.  
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Muzyka w spocie reklamowym jest tylko mało znaczącym dodatkiem ‒ tak 

uważa jedynie 22 respondentów (7,5%), a 26 (8,87%) nie ma zdania na ten temat. 

Respondenci uważają, że muzyka w reklamie „raczej nie” lub „zdecydowanie 

nie” jest mało znaczącym dodatkiem, ponieważ tak odpowiedziało aż 245 z nich 

(83,61%). Lubiana muzyka w miejscu sprzedaży uprzyjemnia zakupy, dlatego że 

osoby biorące udział w badaniu (95,22%) całkowicie lub częściowo zgodziły się 

z tym stwierdzeniem. Jedynie sześć osób (2,05%) nie zgodziła się z nim, a 8 

(2,73%) nie odpowiedziało jednoznacznie.  

Ankietowani zdecydowanie lub częściowo uważają, że lubiana muzyka  

w miejscu sprzedaży sprawia, że klienci zostają tam dłużej ‒ tak odpowiedziało 

189 z nich (64,5%). To, że wcale tak się nie dzieje, uważa 42 ankietowanych 

(14,33%), a 62 (21,17%) trudno powiedzieć, czy tak, czy nie.  

Zastanawiano się także, czy muzyka w miejscu sprzedaży pomaga w wybo-

rze odpowiedniego produktu. W tym wypadku opinie respondentów są podzie-

lone. Zdania nie wyraziło aż 110 badanych (37,54%). Blisko 100 respondentów 

(33,46%) częściowo lub całkowicie zaprzeczyło, natomiast 85 ankietowanych 

(29%), w większości częściowo, zgodziło się z tym twierdzeniem.  

Kolejne pytanie brzmiało: „Jaką rolę, według Pana/Pani, pełni muzyka  

w spocie reklamowym?”. Respondenci mieli ustosunkować się do podanych 

twierdzeń. Badani uważają, że muzyka wpływa na atrakcyjność przekazu rekla-

mowego. Taką opinię, częściowo lub całkowicie, wyraziło 262 respondentów 

(89,73%). Zdania nie wyraziło 21 badanych (7,19%), a dziewięciu ankietowa-

nych (3,08%) częściowo lub całkowicie zaprzeczyło tej opinii. Ankietowani uwa-

żają również, że muzyka przyciąga uwagę do produktu. Tak, częściowo lub cał-

kowicie, stwierdziło 244 z nich (83,86%), 11 ankietowanych (3,76%) nie podzie-

liło tej opinii, zaś 36 (12,38%) nie miało własnego zdania.  

Ponad 90% respondentów, całkowicie lub częściowo zgodziło się, że dzięki 

muzyce łatwiej jest zapamiętać reklamę. Dziewięcioro z nich (3,08%) nie wyra-

ziło żadnej opinii, a jedynie 11 osób (3,76%) częściowo lub zdecydowanie za-

przeczyło.  

Według opinii respondentów muzyka raczej nie podnosi wartości produktu. 

Wielu z nich, bo aż 86 (29,66%) nie wyraziło żadnego zdania na ten temat. Jedna 

piąta badanych uważa, że muzyka podnosi wartość produktu, jednak 146 ankie-

towanych, czyli nieco ponad połowa, częściowo lub całkowicie zaprzeczyło. Opi-

nia ankietowanych była dość jednoznaczna w stosunku do twierdzenia, czy mu-

zyka rozprasza słuchacza lub widza. Mimo że 76 osób (26,39%) nie miało wła-

snego zdania, to 188 badanych (65,28%) całkowicie lub po części stwierdziło, że 

muzyka obecna w spocie reklamowym nikogo nie rozprasza. Jedynie 24 respon-

dentów (8,33%) udzieliło odpowiedzi wskazującej, że muzyka jednak rozprasza.  
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W kolejnym punkcie kwestionariusza respondenci odpowiadali na pytanie: 

„Czy według Pana/Pani stały motyw muzyczny przypisany do marki pomaga zi-

dentyfikować lub zapamiętać produkt?”. Ankietowani udzielali odpowiedzi 

przez wystawienie oceny w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznaczało „zdecydowanie 

nie”, a pięć „zdecydowanie tak”. W opinii ponad połowy respondentów (57,68%) 

slogan muzyczny marki zdecydowanie pomaga w zapamiętaniu lub identyfikacji 

produktu. Nieco mniej, bo 34,13% respondentów, raczej się zgadza z poprzedni-

kami. Razem jest to aż 269 osób (91,81%). Jedynie ośmiu respondentów (2,73%) 

całkowicie lub częściowo nie zgadza się z danym stwierdzeniem, a 16 badanych 

(5,46%) odpowiedziało, że ani tak, ani nie.  

Kolejne pytanie brzmiało: „Czy potrafi Pan/Pani rozpoznać markę lub pro-

dukt po usłyszanym motywie muzycznym?”. Respondenci mieli za zadanie od-

gadnąć nazwę pięciu produktów lub marek jedynie po usłyszanym sloganie 

dźwiękowym. W tym celu trzeba było kliknąć na hiperłącza (Slogan 1, Slogan 2, 

..., Slogan 5), a kwestionariusz otwierał nową stronę, w której znajdował się wy-

brany plik audio. Po odtworzeniu pliku audio należało wpisać odpowiedź (nazwa 

marki/produktu lub „nie wiem”) w wyznaczone pole w kwestionariuszu. Moty-

wami muzycznymi użytymi w kwestionariuszu były slogany marki T-Mobile, 

Biedronka, Media-Expert, McDonald’s oraz urywek piosenki reklamowej leku 

Etopiryna. Respondenci najlepiej poradzili sobie ze sloganem marki Biedronka, 

gdzie poprawnie udzieliło odpowiedzi 247 badanych (84,3%). Jedynie dziewięć 

osób mniej (81,23%) trafnie rozpoznało Etopirynę po dźwiękach piosenki rekla-

mowej, mimo że spot nie jest emitowany w telewizji ani radiu już od kilku lat. 

Głos Eweliny Lisowskiej, który wybrzmiewa w sloganie marki Media-Expert, 

rozpoznało 212 (72,35%) respondentów. Charakterystyczny motyw muzyczny 

marki TMobile trafnie wskazało 186 badanych (63,48%). Z dużą trudnością an-

kietowani poradzili sobie z rozpoznaniem sloganu marki McDonald’s, ponieważ 

dobrej odpowiedzi udzieliła mniej niż połowa respondentów w liczbie 138 osób 

(47,1%).  

Reasumując, muzyka w życiu respondentów pełni ważną rolę. W opinii ba-

danych podkład muzyczny może nie jest najważniejszym aspektem w miejscu 

sprzedaży, ale słysząc ulubiony utwór muzyczny, wielu z nich uśmiecha się i za-

kupy stają się przyjemniejsze, a czas spędzony w sklepie wydłuża się. Wielu re-

spondentów jest gotowych wydać nieco więcej pieniędzy, aby spędzić czas  

w miejscu, gdzie odtwarzana jest dobra muzyka. W opinii badanych podkład mu-

zyczny jest ważnym elementem spotów reklamowych. Istnieje pewien paradoks, 

gdyż wiele osób zarzeka się, że nie toleruje reklam radiowych czy telewizyjnych, 

lecz większość je zna, a nawet potrafi rozpoznać jedynie po usłyszanym motywie 

muzycznym. Według respondentów, muzyka jest ważna nie tylko w spocie rekla-

mowym oraz w miejscu sprzedaży, ale i w całym życiu. Jest ona na tyle wszech-

obecna, że trudno sobie wyobrazić życie bez niej.  
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Audiomarketing w spocie reklamowym przez lata wypracowywał techniki 

oddziaływania na konsumentów, aż doszedł do koncepcji niemal idealnej. Dzia-

łanie według ponadczasowej formuły AIDA czy to w spocie telewizyjnym, czy 

radiowym, jest bardzo skuteczne (Budzyński, 2000, s. 129‒132). 

Coraz bardziej popularną nowością w świecie audiomarketingu w miejscu 

sprzedaży jest silent party, co dosłownie oznacza „cichą imprezę”. Silent party 

są to dyskoteki lub zabawy taneczne niesłyszalne dla osób trzecich, ponieważ 

uczestnicy takiego przedsięwzięcia mają założone bezprzewodowe słuchawki, 

które otrzymują zaraz po wejściu do lokalu. Nadawanie muzyki do poszczegól-

nych użytkowników odbywa się drogą radiową, gdyż słuchawki mają wbudo-

wane nadajniki. Na większości tego typu imprez zazwyczaj jest dwóch lub więcej 

DJ-ów, którzy odtwarzają różne gatunki muzyki, dlatego każdy może sobie wy-

brać, przy jakiej muzyce chce się bawić. 

Podsumowanie 

Techniką marketingu sensorycznego, która oddziałuje na zmysł słuchu, jest au-

diomarketing. Słuch to drugi w kolejności zmysł, do którego zaraz po wzroku 

dociera najwięcej bodźców zawartych w komunikatach marketingowych. 

Dźwięk wywołuje wspomnienia, budzi emocje, ma wpływ na zmiany nastroju  

i samopoczucie, a także zmienia poczucie czasu. Audiomarketing jest bardzo sku-

teczny w swoim działaniu zarówno w spocie reklamowym, jak i w miejscu sprze-

daży. Udział muzyki w spocie reklamowym zagwarantował wielu firmom suk-

ces. Przeprowadzone badania wykazały, że muzyka ułatwia zapamiętanie re-

klamy oraz wpływa na atrakcyjność samego przekazu. Chociaż marketing senso-

ryczny jest stosunkowo nową koncepcją w Polsce, to zauważa się jego rozwój  

i próby angażowania wszystkich zmysłów w proces zakupowy. 
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Summary. The paper attempts to explain the essence of sensory marketing, and in par-

ticular audio marketing that uses music in both TV and radio commercials, and above all 

in sales places. The article presents the specificity of audio marketing, audio marketing 

in advertising spots and sales places, as well as the results of researches on the effects of 

using audio marketing in the consumer purchasing process. The objective of the paper is 

presentation of some of the implications connected with the use of the sensory marketing, 

more precisely audio marketing in promotion of companies and their products. The used 

research methods are observation and diagnostic survey. 
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano przegląd literatury dotyczący istoty działań 

przedsiębiorstwa względem pracownika. Na przykładzie dwóch największych operato-

rów logistycznych wskazano, co wpływa na wybór pracownika i przedstawiono ocenę 

przedsiębiorstwa logistycznego jako pracodawcy. Celem artykułu jest prezentacja oceny 

operatora logistycznego jako pracodawcy i możliwości rozwoju kadry w przedsiębior-

stwie logistycznym. Analizą objęto możliwość samorealizacji przez pracownika w sek-

torze logistycznym. W artykule wykorzystano analizę literatury i metodę pośrednich 

pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. 

Wprowadzenie 

Rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach spowodował, że przedsiębior-

stwa potrzebują współpracy z profesjonalnymi dostawcami usług logistycznych 

w zakresie realizacji zleceń działań logistycznych od prostych usług logistycz-

nych, jak dystrybucja lub magazynowanie, po zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Doprowadziło to do wzrostu liczby operatorów logistycznych w celu spełnienia 

warunków wymagań logistycznych przedsiębiorstw. Aby usprawnić działanie, 

kompetencje i wydajność, niektórzy operatorzy logistyczni wykorzystują różne 

zautomatyzowane techniki i strategie zarządzania w celu poprawy wykonywa-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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nia zadań logistycznych, ale przede wszystkim ważny jest personel obsługujący 

klienta i kadra tzw. drugiej linii. Chociaż firmy logistyczne inwestują duże pie-

niądze i czas w realizację operacji logistycznych, kompetencje operacyjne  

i wydajność pracowników, często nie wykazują znacznej poprawy, ponieważ 

menedżerowie nie mogą tego zrobić systematycznie, a nie zawsze rozpoznają 

zadania logistyczne o niskiej wydajności lub brak doświadczenia u pracowni-

ków. Menedżerowie logistyki nie przyjmują systematycznego podejścia do 

określania wydajności w obsłudze procesów logistycznych. Dodatkowo dane 

logistyczne, jak czas przewozu przesyłki, mogą być dokładnie zebrane i zaim-

portowane do logistycznej bazy danych i w związku z tym można je stosować 

do oceny wydajności operatora. W takich okolicznościach menedżerowie mają 

trudności z ponownym wykorzystaniem i analizowaniem danych związanych  

z logistyką. Celem artykułu jest prezentacja oceny operatora logistycznego jako 

pracodawcy i możliwości rozwoju kadry w przedsiębiorstwie logistycznym. 

Analizą objęto możliwość samorealizacji przez pracownika w sektorze logi-

stycznym. Metody zastosowane to analiza literatury i metoda pośrednich po-

miarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. 

Pracownik w przedsiębiorstwie logistycznym jako klient wewnętrzny  

Wykorzystanie firm świadczących usługi logistyczne rośnie w postępie geome-

trycznym na rynkach business-to-business, niewiele wiadomo jednak na temat 

tego, co pozwala niektórym z tych firm działać lepiej niż inne. Istota działań 

przedsiębiorstwa względem pracownika sprowadza się do rozpoznania jego 

potrzeb, przygotowania sytemu informacji wewnątrz organizacji, tworzenia 

odpowiedniego klimatu, warunków sprzyjających realizacji zadań, systemu 

motywacji oraz dostarczania satysfakcji zatrudnionych przez dotrzymywanie 

obietnic i powiązanie celów organizacji z indywidualnymi celami zatrudnio-

nych (Biesaga-Słomczewska, Iwińska-Knop, 2012, s. 291). W przeszłości wiele 

publikacji wykorzystywało wywiady ekspertów w celu zidentyfikowania odpo-

wiednich czynników oceny wydajności różnych branż. Sims i pozostali (Sims, 

Szilagyi Jr., Keller, 1976, s. 195‒212) wykorzystywali wywiady wśród zatrud-

nionych w celu ustalenia, w jaki sposób pracownicy w branży medycznej  

i przemyśle wytwórczym zajmują się różnymi zadaniami, czy posiadają auto-

nomię w wykonywanych zadaniach, utożsamiają się z nimi, uzyskują informa-

cje zwrotne i mają szansę na przyjaźń w pracy. W celu zapewnienia komplek-

sowej struktury oceny wydajności Coleman i Borman (2000, s. 25‒44) po raz 

pierwszy określili czynniki zachowań pracowników, bazując na poprzednich 

badaniach, i opracowali strukturę ewaluacyjną złożoną z interpersonalnych, 

organizacyjnych wymiarów zadań za pomocą kwestionariusza. Ponadto określi-

li, jako klucz do kompleksowego zarządzania jakością (z ang. TQM), składniki, 

takie jak umiejętności rozwiązywania problemów przez pracowników jako 
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czynnik oceny pracowników w realizacji zadań w określonym czasie. Kadra 

zarządzająca mogła zrozumieć wydajność implementacji TQM, oceniając wy-

dajność pracowników za pomocą współczynników TQM (Deadrick, Gardnem, 

1999, s. 225‒241). 

Przedsiębiorstwo opiera się na pracownikach, gdyż oni kreują pożądany 

obraz przedsiębiorstwa na zewnątrz (Mazurek-Łopacińska, 2002, s. 297‒298). 

Pracownicy komunikują swoje zadowolenie na zewnątrz, kiedy firma buduje  

w środowisku pracy przyjazny klimat psychospołeczny, który służy większej 

integracji i przełamuje tendencje fluktuacyjne oraz ułatwia osiąganie pożąda-

nych indywidualnych i zbiorowych zachowań pracowników (Schwał, Seidel, 

1997, s. 11). Opierając się na opiniach przedsiębiorstw na temat zasobów, inni 

autorzy (Ellinger i in., 2008, s. 353‒366) proponują badanie zwrócone na orien-

tację i niektóre praktyki rozwoju pracowników (szkolenia, coaching i upodmio-

towienie związane z obsługą) mające wpływ zarówno na pracowników, jak i ich 

wydajność organizacyjną. Wyniki ich sugerują, że po pierwsze orientacja ryn-

kowa wpływa na wydajność organizacyjną i pracowników, po drugie coaching 

moderuje oba ogniwa, po trzecie szkolenie obsługi wpływa wyłącznie na wy-

dajność pracownika i po czwarte ‒ wzmocnienie nie zmienia żadnego z po-

przednich czynników. W modelu piramidy wydajności (McNair, Lynch, Cross, 

1990, s. 28‒36) decydenci powinni określić czynniki oceny wydajności na pod-

stawie struktury poziomów organizacji. Decydują o tym nie tylko poziom wy-

kształcenia i doświadczenie zawodowe czy wydajność pracownika, ale także 

cechy pracy i warunki miejsca pracy (Kahwa, 2007, s. 515‒523). Inwestycje  

w kapitał ludzki i oparcie działalności na kluczowych kompetencjach, jakie 

posiada personel, pozwala na zwiększenie wydajności i osiąganie wyznaczo-

nych celów strategicznych oraz taktycznych i realizacji działań operacyjnych 

(Rosa, Jedliński, Chrąchol-Barczyk, 2017, s. 217). 

Wybór pracowników przez operatora logistycznego na przykładzie 

Oczekuje się, że komunikacja zorientowana na rynek będzie miała związek  

z wydajnością, a przedsiębiorstwa bazując na swoich zasobach, ugruntują swoją 

pozycję (Barney, 1991, s. 99‒120). Według dostępnych badań, opierając się na 

zasobach, istniejących aktywach lub możliwościach rynkowych, możliwe jest 

kreowanie wartości firmy przez pracowników i budowanie przewagi nad kon-

kurencją dzięki wyższej wydajności. Jeśli zasoby lub możliwości również sta-

nowią wyzwanie dla konkurencji, to następuje naśladownictwo i alternatywne 

zasoby nie są dostępne, aby wykonać tę samą funkcję (Chi, 1994, s. 271‒290). 

Opierając się na analizie zasobów, Hult i Ketchen (2001, s. 899‒906) argumen-

towali, że orientacja rynkowa nie jest zasobem strategicznym, ale raczej nie-

zbędnym składnikiem, choć najważniejsze dla strategii przedsiębiorstwa są 

zasoby kadrowe, które określają „przewagę pozycji”. Wcześniejsze badania 
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potwierdzają, że orientacja rynkowa wpływa na różne wyniki przedsiębiorstwa, 

w tym behawioralne (Matsuno, Mentzer, Özsomer, 2002, s. 18‒32) i finansowe 

miary wydajności organizacji (Han, Kim, Srivastava, 1998, s. 30‒45), a także 

jakość obsługi klienta (Cole, Bacdayan, White, 1993, s. 68‒81), utrzymanie 

klientów i wzrost sprzedaży (Narver, Slater, 1990, s. 20‒35). 

Pierwszy z analizowanych w artykule operatorów logistycznych ‒ DB 

Schenker, stawia na specjalistów i menedżerów, którzy w swojej pracy nie 

obawiają się podważać status quo. Proponuje, by dołączyć do zespołu innowa-

cyjnych ekspertów. W swojej globalnej sieci logistycznej oferuje wiele możli-

wości rozwoju w różnych obszarach firmy: od frachtu oceanicznego i transportu 

lotniczego oraz logistyki kontraktowej do działalności operacyjnej, IT, HR  

i innych. Poszukuje również osób do pracy na stanowisku zawodowego kuriera, 

gdzie DB Schenker oferuje stabilne zatrudnienie w firmach transportowych na 

stałe współpracujących z nim. Zakres obowiązków kuriera to odbiory, przewo-

zy i dostawy przesyłek; kontakt ze stałymi klientami firmy Schenker sp. z o.o. 

według ustalonych tras. Czas pracy to poniedziałek‒piątek (czasami sobota),  

w systemie dziennym. Wymagania to: wykształcenie minimum zawodowe, 

prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C lub C+E i kurs na przewóz 

rzeczy, uczciwość, zdolności komunikacyjne i kultura osobista. DB Schenker 

zapewnia stałe zatrudnienie na warunkach umowy o pracę w firmach przewo-

zowych obsługujących sieć logistyczną DB Schenker, ubezpieczenie zdrowotne 

kurierów od następstw NW na koszt Schenker sp. z o.o., szansę zdobycia do-

świadczenia w firmie będącej liderem na rynku, udział w atrakcyjnych i profe-

sjonalnych szkoleniach, szkolenia wprowadzające, przydzielenie kuriera–

opiekuna na czas wdrażania, tani system służbowych połączeń telefonicznych, 

możliwość rozwoju zawodowego bezpośrednio w firmie Schenker oraz udział 

w projektach wolontariackich i zawodach sportowych (Stabilne…, 2018). 

Drugi operator logistyczny ‒ DP DHL ‒ oferuje duże możliwości rozwoju 

i wyzwania w różnych działach oraz na różnych stanowiskach. Firma przywią-

zuje wagę do zapewnienia klientom usług i rozwiązań wysokiej jakości, a pra-

cownikowi proponuje pracę dla przedsiębiorstwa o ogólnoświatowym zasięgu 

ukierunkowanego na obsługę klienta, jakość i zrównoważony rozwój oraz wy-

korzystującego siłę światowego handlu, z zamiarem łączenia ludzi i poprawia-

nia jakości ich życia. Działa nie tylko z myślą o klientach, ale także o każdym 

członku grupy kapitałowej. Wspiera osoby zatrudnione w zdobywaniu wiedzy  

i rozwoju osobistym, pamiętając zarazem, że życie prywatne jest równie ważne 

i stymulujące jak praca. W ramach rozwijania możliwości zapewnia wiele oka-

zji do poszerzania zakresu odpowiedzialności oraz zdobywania nowej wiedzy  

i doświadczenia. Oferuje również konkurencyjne wynagrodzenie, a także szko-

lenia z cyklu Certified ‒ to inicjatywa obejmująca całą globalną grupę ukierun-

kowana na zaangażowanie pracowników i zmianę kulturową, wspierająca 
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świadczenie najwyższej jakości usług. Dzięki szkoleniom można uzyskać wie-

dzę i umiejętności, pozwalające zaskakiwać klientów poziomem świadczonych 

usług. Firma oferuje również programy szkoleń z zakresu przywództwa prowa-

dzone w ramach poszczególnych oddziałów, możliwości e-kształcenia oraz 

szkolenia funkcjonalne we wszystkich jednostkach biznesowych. Stanowią one 

odpowiedź na określone potrzeby rozwojowe. Dokształcanie obejmuje m.in. 

szkolenia z poszczególnych dziedzin wiedzy i umiejętności operacyjnych, szko-

lenia BHP, kursy językowe oraz z umiejętności miękkich. Dodatkowo oferowa-

ne są szkolenia w miejscu pracy, dzięki którym można poszerzyć umiejętności, 

wiedzę i zdobyć certyfikaty przydatne do lepszego reagowania na wyzwania 

napotykane w codziennej pracy. DHL daje szeroki wybór ofert pracy na całym 

świecie (Obszary kariery…, 2018). 

Ocena operatora logistycznego przez pracownika i rozwój zawodowy  

Przeprowadzone badania mają na celu analizę operatora logistycznego jako 

pracodawcy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Ocena obejmuje grupę 

pracowników świadczących usługi logistyczne ‒ kierowników średniego szcze-

bla, obsługę klienta i kurierów ‒ moderujących wpływ na relacje między ryn-

kiem a przedsiębiorstwem i realizujących obsługę przesyłek. Badanie dotyczyło 

szkoleń związanych z obsługą, nieformalnego coachingu i wzmocnienia pozy-

cji. Hipotezy analizowano, badając po pięciu pracowników z 10 dużych organi-

zacji logistycznych. Wykorzystano metodę pomiarów sondażowych z zastoso-

waniem kwestionariusza ankiety. Badanie jakościowe (gdyż próba nie była 

reprezentatywna) miało na celu uzyskanie odpowiedzi, czy pracownik w przed-

siębiorstwie logistycznym ma szanse i możliwości rozwoju oraz jakie czynniki 

mogą decydować o jego wyborze. Przyjęto trzy hipotezy: 

H1. Pracownik operatora logistycznego jest pozytywnie kojarzony z ob-

sługą klienta i pozytywnie ocenia firmę, w której pracuje. 

H2. Pracownikom przedsiębiorstw logistycznych zapewnia się optymalne 

warunki i szkolenia w trakcie pracy. 

H3. Wybór i rozwój pracownika zależy od wielu czynników, a brak wła-

ściwej kadry przyczynia się do zmian w ocenie pracownika. 

Pracownicy w pierwszej kolejności oceniali atmosferę w miejscu pracy  

w skali 1‒5, gdzie 1 to była zła, 2 – niezbyt dobra, 3 ‒ średnia, 4 ‒ dobra i 5 ‒ 

bardzo dobra. Średnia ocen to 4,44, czyli ocena powyżej dobrej. W drugiej ko-

lejności oceniono samorealizację w przedsiębiorstwie (tab. 1), gdzie 1 oznacza-

ło zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 ‒ nie wiem, 4 ‒ dobrze, 5 ‒ bardzo do-

brze. Okazało się, że pracownicy znają cele działalności firmy, w której pracują, 

a pracodawca wykorzystuje ich wiedzę, umiejętności i zdolności; mają też moż-

liwość wpływania na swoją pracę poprzez współdecydowanie o zakresie obo-

wiązków i podejmowanie decyzji co do kolejności obsługi klienta. Nie wszyscy 
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pracownicy są związani z osobami, z którymi współpracują i nie zawsze wyka-

zują chęć współpracy. Niestety w większości przypadków pomysły i inicjatywa 

pracownika nie są przychylnie przyjmowane i rzadko rozważane. 

Tabela 1 

Pracownik w przedsiębiorstwie logistycznym i jego samorealizacja 

Kryterium Liczba odpowiedzi Średnia arytmetyczna 

Cele działalności przedsiębiorstwa 100% 4,8 

Możliwość wpływania na swoją pracę 98% 4,3 

Wykorzystanie wiedzy, umiejętności  

i zdolności 
96% 4,4 

Pomysły i inicjatywa są przychylnie 

przyjmowane i rozważane 
92% 2,8 

Związek z grupą, w której pracuje i chęć 

współpracy w ramach danej grupy 
98% 3,8 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

W tabeli 2 ujęto odpowiedzi badanych w zakresie ich oceny możliwości  

i szans rozwoju pracowników. Użyto skali: 1 ‒ w ogóle nie mam, 2 ‒ raczej nie 

mam, 3 ‒ nie wiem, 4 ‒ w zasadzie mam, 5 ‒ mam w bardzo dużym stopniu. 

Tabela 2 

Szanse i możliwości rozwoju w przedsiębiorstwie logistycznym 

Kryterium Liczba odpowiedzi Średnia arytmetyczna 

Rozwój osobisty (doskonalenie charakte-

ru, zachowań, pozytywnych wartości) 
100% 2,1 

Zdobywanie nowej wiedzy i doskonale-

nie umiejętności 
100% 4,5 

Wykonywanie różnorodnych zadań 100% 4,7 

Awans „poziomy” ‒ przyjęcie szerszej 

odpowiedzialności i nowych zadań 
92% 3,8 

Awans na wyższe stanowisko 92% 1,5 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Okazało się, że badani pracownicy nie mają możliwości awansu na wyższe 

stanowisko, a w większym stopniu przedsiębiorstwo pozwala im na tzw. awans 

poziomy przez przyjęcie szerszej odpowiedzialności i nowych zadań. Badani 

negatywnie ocenili swój rozwój osobisty, choć w bardzo dużym stopniu zdo-

bywają nową wiedzę, doskonalą swoje umiejętności i wykonują różnorodne 

zadania. 

Dodatkowo zapytano pracowników, ile dni szkoleń odbyli w ciągu ostat-

nich 12 miesięcy i okazało się, że było to:  

 średnio dla kadry zarządzającej – 145 godzin, 

 obsługa klienta – 76,5 godziny, 

 kurierzy ‒18 godzin. 



Ocena operatora logistycznego przez pracownika i jego rozwój 57 

Najsłabiej szkoloną grupą mającą kontakt z klientem są kurierzy ‒ tylko na 

początku rozpoczęcia pracy i przy zmianach procedur, najwięcej szkoleń prze-

znaczano dla kadry zarządzającej średniego szczebla – średnio na miesiąc 12 

godzin. Spedytorzy i pracownicy biura obsługi klienta średnio przeznaczają 

jeden dzień w miesiącu na szkolenia. 

Podsumowanie 

Operatorzy logistyczni poszukują pracowników na praktycznie wszystkie sta-

nowiska – od magazyniera, kuriera, pracowników obsługi klienta po kadrę za-

rządzającą. Liczba kandydatów jest ograniczona, gdyż specyfika organizacji 

przewozów jest skomplikowana i wymaga wiedzy z wielu dziedzin. Dodatkowo 

często poszukiwane są osoby ze znajomością negocjacji, komunikacji i języków 

obcych. Kandydaci wybierają tych pracodawców, którzy kierują się podobnymi 

wartościami oraz wyróżniają się w stosunku do innych firm na rynku, stąd wy-

bór ich pada na globalnych operatorów logistycznych, którzy nie tylko proponu-

ją płacowe systemy motywacyjne, stabilną pracę, ale całe pakiety socjalne.  

Pracownicy operatorów logistycznych są pozytywnie kojarzeni z obsługą 

klienta i pozytywnie oceniają swoich pracodawców, ale mimo takiej oferty ni-

sko oceniają możliwość awansu na wyższe stanowisko i rozwój osobisty. Cenią 

możliwość zdobywania nowej wiedzy i doskonalenia umiejętności oraz wyko-

nywania różnorodnych zadań. W niektórych organizacjach z branży logistycz-

nej istnieje awans „poziomy” przez przyjęcie szerszej odpowiedzialności i no-

wych zadań. Kadra operatorów logistycznych ceni atmosferę pracy, zna ogólne 

cele działalności firmy oraz ma możliwość wpływania na swoją pracę. Niestety 

nie zawsze są wykorzystywane pomysły i inicjatywy pracowników. W niewiel-

kim stopniu szkoleni są kurierzy, którzy mają pierwszy kontakt z klientem, zaś 

w większym ‒ pracownicy biura obsługi klienta i kadra zarządzająca. Praco-

dawca, jakim jest operator logistyczny, umożliwia rozwój zawodowy przez 

szkolenia, ale mimo tego rozwoju nie umożliwia awansu. Skala problemu bra-

ków kadrowych w logistyce jest bardzo poważna, a niedobór pracowników na 

różnych szczeblach w organizacji może się pogłębiać przy obecnym rozwoju 

gospodarki. Pracodawcy w branży logistyki kontraktowej muszą zatem modyfi-

kować ofertę zatrudnienia dla obecnych i nowych pracowników. 
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Evaluation of the Logistic Operator by the Employee and his Development 

Keywords: employee, logistics operator, internal client 

Summary. The paper presents the review of the literature concerning the essence of the 

company’s activities in relation to the employee, described on the example of the two of 

the largest logistics operators, which affects the choice of the employee. The assessment 

of logistics operator as an employer is also presented. The objective of the paper is to 

present an assessment of a logistics operator as an employer and opportunities for the 

development of staff in a logistics company. The analysis included the possibility of 

self-fulfillment by an employee in the logistics sector. The methods used are literature 

analysis method and indirect measurement survey using the questionnaire technique. 
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Budowanie lojalności klienta  
na przykładzie firm z branży odzieżowej 

Kod JEL: M00  

Słowa kluczowe: lojalność klienta, firmy odzieżowe, budowa lojalności, korzyści 

Streszczenie. W obecnym otoczeniu coraz większe znaczenie odgrywa lojalność klienta. 

Na potrzeby artykułu przyjęto tezę, że lojalność klienta oparta jest przede wszystkim na 

korzyściach, jakie konsument może uzyskać z zawartej relacji między nim a przedsię-

biorstwem z branży odzieżowej. W artykule przedstawiono istotę tworzenia i budowania 

lojalności klienta. Analizie i ocenie poddano wybrane elementy budowania lojalności 

klienta na przykładzie firm z branży odzieżowej. We wnioskach zwrócono uwagę na waż-

ność wybranych elementów budowania lojalności klienta na wybranym przykładzie. Za-

proponowano również rekomendacje do realizacji w przyszłości. Jako metodę badawczą 

wykorzystano metodę ankietową. 

Wprowadzenie 

W obecnych czasach ze względu na nasycenie rynku odzieżowego przedsiębior-

stwa muszą się bardzo starać, aby pozyskać nowego klienta. Zazwyczaj takie 

działania przybierają formę przeróżnych kampanii i strategii, dzięki czemu są 

bardzo kosztowne oraz czasochłonne. W takiej sytuacji firmy te kładą większy 

nacisk na utrzymywanie i pogłębianie relacji z dotychczasowym klientem. Zatem 

lojalny klient staje się głównym celem tych przedsiębiorstw. Proces budowania 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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lojalności jest bardzo interesujący i zawiera wiele poziomów i etapów, które po-

tencjalny klient musi przejść, aby stać się prawdziwym lojalistą.  

Główną tezą artykułu jest: lojalność klienta oparta jest głównie na korzy-

ściach, jakie konsument może uzyskiwać z relacji zawartej między nim a przed-

siębiorstwem z branży odzieżowej. Problem badawczy, którego rozwiązanie sta-

wia się przed przeprowadzonym badaniem, postawiony jest w formie pytania, 

które brzmi: czy klienci świadomi są budowania lojalności klienta przez firmy  

z branży odzieżowej i jakie narzędzia są najbardziej efektywne/trafne przy budo-

waniu trwałych relacji z klientem? Do uzyskania odpowiedzi na postawione py-

tanie badawcze przyjęto następujące hipotezy pomocnicze: 

1. Respondenci są świadomi budowania trwałych relacji  klientów przez firmy. 

2. Respondenci są lojalni i wykazują trwałe relacje i więzi z daną firmą ze 

względu na cenę oferowanych produktów. 

3. Dla respondentów najbardziej korzystnym narzędziem w budowaniu lojalno-

ści klienta jest karta stałego klienta  oraz rabaty przy jednoczesnym zakupie 

większej ilości produktów. 

4. Respondenci wykazują lojalność wobec firm, które spełniają ich oczekiwania 

względem  danego produktu. 

5. Respondenci zostają lojalni wobec firm, nawet gdy konkurencja ma lepszą 

ofertę i korzystniejsze ceny. 

6. Dla respondentów największy wpływ na lojalność klienta ma jakość wyko-

nania danego produktu. 

7. Budowanie lojalności klientów jest odbierane pozytywnie przez responden-

tów i chętnie korzystają z ofert takich firm. 

Dla realizacji założonych celów przeprowadzono badanie ankietowe wśród 

112 klientów wybranych sklepów odzieżowych. 

Znaczenie i rodzaje lojalności klienta  

W burzliwych czasach dla zarządzania organizacją rośnie znaczenie lojalności 

klienta na rynku, gdyż ma ona wpływ na konkurencyjność firm i wartość kapitału 

o niematerialnym charakterze – dzięki lojalnym klientom przedsiębiorstwa mają 

gwarantowany stabilny stały przychód. Do korzyści z posiadania lojalnych klien-

tów przez organizacje można zaliczyć następujące: 

a) lojalni klienci są tańsi w tzw. utrzymaniu niż nowi, którzy zostali zdobyci 

w ramach długotrwałych i kosztownych kampanii stosowanych przez 

przedsiębiorstwa; 

b) lojalni klienci nabywają więcej produktów danego przedsiębiorstwa, są 

otwarci na jego nowe dobra i usługi; 

c) lojalni klienci są w stanie zaakceptować wyższą cenę za tę samą ilość 

produktu; 
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d) lojalni klienci są bardziej odporni na produkty konkurencji, nawet  

w przypadku zaprezentowania przez nich lepszej oferty; 

e) lojalni klienci są źródłem darmowej i rzetelnej reklamy o danym towa-

rze/usłudze lub przedsiębiorstwie (Urban, Siemieniako, 2008, s. 16). 

Na lojalność klienta ma wpływ wiele czynników, zarówno tych zależnych 

od przedsiębiorstwa, jak i od postawy lub zachowania klientów (rys. 1). Dodat-

kowo lojalność kształtuje się pod wpływem różnych bodźców zewnętrznych (nie-

zależnych od klienta, np. utrzymywanie się monopolu, koszty zmiany dostawcy, 

różnego rodzaju systemy zachęt) oraz wewnętrznych (zależnych od klienta, np. 

przyzwyczajenie, wierność, satysfakcja). Wynika stąd trudność opisu lojalnych 

klientów. Z tego względu próbując scharakteryzować tę grupę, stosuje się często 

typologię (Urban, Siemieniako, 2008, s. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Czynniki wpływające na kształtowanie lojalności klienta 

Źródło: Szwajca, 2012, s. 147. 

Rajat Paharia (Paharia, Marczyk, 2014, s. 30–31) twórca koncepcji „lojal-

ności 3.0” przedstawił lojalność za pomocą schematu, według którego współdzia-

łanie z sobą: motywacji, big data i grywalizacji tworzy jedną całość i przynosi 

fenomenalne efekty. Motywacja odnosi się do badań z obszaru nauk społecznych, 

które umożliwiają uzyskanie dokładniejszych informacji, jak można nakłonić lub 

zniechęcić ludzi do pewnych czynności w życiu społecznym i zawodowym oraz 

co ich tak naprawdę motywuje. Wiedza ta pozwala na lepszą stymulację lojalno-

ści i zaangażowania. Korzystanie z big data wynika z tego, że przez technologię 

zmienił się sposób komunikacji i czynności związanych z życiem człowieka oraz 

jego pracą. Dlatego liczba danych pozostawiona w czasie interakcji z przeróż-
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cji przez nowe technologie z bardzo dużą dokładnością. Przedsiębiorcy mogą wy-

korzystać te bazy wiedzy do zaangażowania, zmotywowania i zrozumienia po-

tencjalnych interesariuszy w niedostępny dotąd sposób. Jeśli zaś chodzi o grywa-

lizację, to w grach wykorzystywane są od wielu lat techniki motywacyjne bazu-

jące na danych. Zrozumienie, czym jest motywacja wraz z ukazaniem się stru-

mieni danych pozwoliło na wykorzystywanie tych technik poza sferą gier. Me-

tody te mogą być skutecznymi narzędziami w budowaniu poczucia wspólnoty, 

zaangażowania oraz motywowania właściwych działań klientów. Dzięki wyko-

rzystaniu tych trzech komponentów, przedsiębiorstwa mogą się cieszyć więk-

szym zaangażowaniem, dużą aktywnością, a przede wszystkim prawdziwą lojal-

nością klientów (głównym celem konkurujących między sobą firm). 

Dla przedsiębiorstwa lojalny klient jest pewnego rodzaju skarbem. To 

dzięki niemu firma generuje zyski z powodu dokonywania przez niego stałych  

i regularnych zakupów oraz chętnego polecania firmy lub jej produktów innym 

osobom (potencjalni nowi klienci, którzy na starcie wiedzą, czego mogą się spo-

dziewać od przedsiębiorstwa i w wypadku zaspokojenia lub usatysfakcjonowania 

usługą/towarem mogą stać się również lojalni wobec tego przedsiębiorstwa) 

(Biesok, Wyród-Wróbel, 2016, s. 38).  

Lojalność jest efektem wygenerowania określonej relacji między postawą 

klienta a jego zachowaniem, które są skutkiem: czynników przypadkowych, na-

wyków konsumenckich, przynależności, jak również potrzeby akceptacji (Pazio, 

2015, s. 117–118). M. Tesławski prawdziwą lojalność definiuje jako lojalność 

emocjonalną. Według niego jest to najwłaściwsze przywiązanie klienta do marki, 

bo niezależnie od dodatkowych nagród i zachęt konsument pozostaje jej wierny, 

ponadto ciągle ją poleca i kupuje. Stwierdził on również, że nie ma ścisłego 

związku między poziomem lojalności a częstotliwością i wielkością nabywanych 

dóbr (Tesławski, 2012, s. 22). Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa 

można także przedstawić za pomocą piramidy lojalności oraz drabiny lojalności, 

zgodnie z którą firma podąża ku przesuwaniu klientów kolejno na wyższe szcze-

ble lojalności (Rosa, Perenc, 2011). 

Na rysunku 2 przedstawiono typy lojalnych klientów zaprezentowanych 

przez A.S. Dicka i K. Basu. Wyróżnili oni cztery typy lojalności (brak lojalności, 

lojalność fałszywą, lojalność ukrytą, lojalność prawdziwą) ze względu na stosu-

nek klienta do przedsiębiorstwa poprzez częstotliwość i wielkość ich zakupów. 

Fałszywa lojalność występuje, gdy konsument kupuje dobra danej firmy 

wielokrotnie i w dużych ilościach, nie zauważając przy tym żadnej różnicy po-

między wybieranymi przez niego produktami tejże firmy a jej konkurencją. Taka 

sytuacja spowodowana jest brakiem możliwości wyboru lub ograniczeniem do-

stępności produktów nabywanych przez klienta w danej kategorii bądź wynika  

z jego doświadczeń i przyzwyczajeń. 
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                                                                         Częstotliwość i wielkość zakupów 
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Rysunek 2. Typologia lojalności klienta 

Źródło: Skowron, Skowron, 2012, s. 67. 

Ukryta lojalność to sytuacja, w której klient preferuje dobra danego przed-

siębiorstwa w wyraźny sposób, choć wynika to z wpływu pewnych czynników, 

takich jak np. brak dostępu do produktu na rynku, niewystarczająca ilość gotówki 

na zakup danego dobra itp. Klient nabywa je stosunkowo rzadko i w małych ilo-

ściach.  

Prawdziwa lojalność ma emocjonalny podkład i wykazuje się prawdziwą 

wartością, jest celem, do którego dąży każda konkurująca firma na rynku. Klienci 

wykazujący tę lojalność rutynowo nabywają produkty danego przedsiębiorstwa, 

są ściśle związani z firmą, dostarczają jej rad oraz różnych przydatnych informa-

cji. Tacy klienci również są odporni na oferty konkurencji oraz są w stanie wy-

baczyć drobne potknięcia związane z obsługą klienta, świadczoną usługą lub wy-

produkowanym dobrem (Cichosz, 2016). 

Urban i Siemieniako (2008, s. 88–89) wyróżnili cztery typy lojalności z po-

zytywną postawą, takie jak: 

1. Lojalność świadoma – opiera się wyłącznie na zaufaniu, nie występują w niej 

relacje przyzwyczajenia ani zaangażowania. Lojalność ta wiąże się z satys-

fakcją klienta z powodu dokonanych zakupów; najczęściej ma miejsce na 

początku trwania relacji z przedsiębiorstwem. 

2. Lojalność z rozsądku – charakteryzuje się dłuższą relacją między klientem  

a przedsiębiorstwem. Firma spełnia oczekiwania klienta na odpowiednim po-

ziomie, dlatego ten kieruje się zaufaniem w stosunku do niej. Klient nie jest 

jednak zaangażowany w tę relację, stąd jego postawa może charakteryzować 

się biernością lub obojętnością.  

3. Lojalność zaangażowana – występuje w niej silna, bliska i pozytywna relacja 

między klientem a przedsiębiorstwem (bądź danym produktem). Przez wy-

stępujące wcześniej zaufanie utworzyło się pozytywne zaangażowanie 

klienta do danej firmy.  

4. Lojalność partnerska – to najgłębsza forma lojalności. Oprócz występowania 

w niej podobnych zależności, jak w przypadku lojalności zaangażowanej, do-

datkowo pojawia się w niej przyzwyczajenie, które utrwala zaangażowanie  

i zaufanie klienta do obiektu lojalności. 
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Autorzy ci wyróżnili również pięć typów lojalności, uwzględniając obojętną 

i negatywną postawę klienta (Urban, Siemieniako, 2008, s. 89–95), czyli lojal-

ność: z rutyny, nieakceptowaną z przymusu, bezradną z przymusu, wyrozumiałą 

oraz warunkową. Lojalność z rutyny charakteryzuje wyłącznie przyzwyczajenie 

klienta do firmy. Mimo że klient nie ma dostatecznego zaufania (wynikającego  

z niskiego poziomu satysfakcji) do przedsiębiorstwa, powtarza zakupy u danego 

dostawcy. W tej lojalności nie występuje negatywne zaangażowanie, klient bo-

wiem pogodził się z koniecznością korzystania z oferty danej firmy. 

Nieakceptowana lojalność z przymusu objawia się zaś przez negatywne za-

angażowanie klienta oraz brak dostatecznego zaufania wobec dostawcy. Klient 

nadal korzysta z oferty firmy, mimo że jest z niej niezadowolony; w przypadku 

braku ograniczeń zewnętrznych najchętniej zrezygnowałby z tej relacji. 

Bezradna lojalność z przymusu jest najbardziej kłopotliwym typem więzi 

klienta z przedsiębiorstwem, charakteryzuje się bowiem przyzwyczajeniem oraz 

negatywnym zaangażowaniem. Przez niemiłe doświadczenia związane z obsługą 

lub konsumpcją produktu oraz dłuższy brak satysfakcji, konsument może prze-

kazywać negatywne opinie o firmie innym osobom. Klient nie zerwie tej relacji 

z powodu lojalności wywołanej pod przymusem zewnętrznym (np. utrzymywa-

nie się monopolu lokalnego na danym terytorium). 

Lojalność wyrozumiała cechuje się zaufaniem i przyzwyczajeniem mimo 

negatywnego zaangażowania klienta. Klient może kontynuować relację dzięki 

sile przywiązania nawet w wypadku pojawienia się ofert konkurencji. Taka lojal-

ność może powstać w różny sposób, np. przez przemienienie lojalności zaanga-

żowanej lub partnerskiej z powodu wystąpienia kryzysu między klientem a firmą. 

Ostatnia z tego zakresu wyróżniona przez autorów lojalność warunkowa ce-

chuje się podobną zależnością jak w przypadku lojalności wyrozumiałej. Różni 

się tym, że klient oczekuje usunięcia przez przedsiębiorstwo problemu powodu-

jącego zaangażowanie negatywne, w przeciwnym wypadku jest w stanie zerwać 

trwającą pomiędzy nimi relację.  

W praktyce mowa jest też o trzech rodzajach lojalności: wobec marki/pro-

duktu, producenta oraz względem miejsca zakupu (Skowron, Skowron, 2012,  

s. 70). Lojalność wobec marki/produktu to stopień, w jakim klient utrzymuje kon-

sekwentną postawę w stosunku do danej marki lub produktu, mimo istnienia 

wszystkich czynników ekonomicznych uwzględniających lepszą ofertę konku-

rencji. Lojalność wobec producenta to tendencja do ciągłego nabywania produk-

tów danego producenta lub zachowanie polegające na dokonywaniu zakupów. 

Lojalność wobec miejsca zakupu jest zaś postawą, w której klient faworyzuje 

dobra/usługi oferowane przez danego detalistę (przykładem może być supermar-

ket, sklep osiedlowy).  
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Wybrane elementy analizy i oceny budowania lojalności klienta na przykła-

dzie branży odzieżowej 

Badanie na temat budowania lojalności klienta ma charakter badań pierwot-

nych i przeprowadzono je wśród 112 klientów takich sklepów odzieżowych jak: 

Deichmann, CCC, H&M, Reserved, Zara, Cubus oraz Tally Weijl, wykorzystując 

kwestionariusz ankietowy. Badaną próbę dobrano za pomocą doboru nieloso-

wego przypadkowego, co oznacza, że każdy element populacji miał takie samo 

prawdopodobieństwo znalezienia się wśród uczestników badania po spełnieniu 

dwóch kryteriów. Pierwszym z nich jest dostęp do internetu i przynależenie do 

grup takich portali społecznościowych, jak Facebook oraz Skilltrade, drugim zaś 

jest obecność na wyżej wymienionych portalach podczas czasu trwania badania. 

W wypadku gdy respondent nie był klientem żadnego z wymienionych przedsię-

biorstw, po wypełnieniu pierwszych dwóch pytań na temat świadomości działań 

budowania lojalności klienta przechodził od razu do metryczki.  

W badaniu wzięły udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Próbę badawczą 

w większości stanowiły kobiety‒ stanowiły 62% (68 osób) wszystkich spośród 

biorących udział w badaniu, natomiast mężczyźni to 32% (42 osoby).  

Badana grupa została podzielona na trzy kategorie wiekowe. W pierwszym 

przedziale znalazły się osoby w wieku do 20. roku życia, które stanowiły 35% 

(39 osób) wszystkich uczestników badania, zaraz po niej były osoby w wieku od 

21 do 35 lat 56% (63 osoby). W ostatnim przedziale znaleźli się respondenci ma-

jący powyżej 36 lat 9% (10 osób).  

Próbę badawczą stanowiły w większości osoby zamieszkujące miasta 67% 

(75 osób). Tylko 33% (37 osób) respondentów zadeklarowało wieś jako miejsce 

zamieszkania. W badaniu miejsce zamieszkania respondenta nie ma jednak zna-

czącego wpływu na otrzymane wyniki. Większość wśród przebadanych osób ma 

wykształcenie średnie ‒ 45% (50 osób), nieco mniej, bo 41% (46 osób) ma wy-

kształcenie wyższe, co może świadczyć o ciągłym rozwoju osobistym oraz po-

głębianiu wiedzy i doświadczenia przez biorących udział w przeprowadzonym 

badaniu ankietowym.  

Na rysunku 3 przestawiono wybrane aspekty przejawów lojalności przez 

powielanie pewnych działań wśród badanych. Zdecydowana większość z nich 

słusznie przejawia swoją lojalność kierowaną do obiektu lojalnościowego. Do-

minująca część respondentów prawie w każdym przypadku zgadza się z twier-

dzeniem dotyczącym powtarzalności zakupów, przekazywaniem pozytywnej 

opinii o danej firmie/marce oraz wyboru oferty danej firmy, nawet w wypadku 

korzystniejszej oferty u konkurencji. W każdym z tych przykładów odpowiedź 

była przewyższająca i wahała się między dwiema najbardziej pozytywnymi wa-

riantami. Świadczy to o zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań klienta przez firmy 

oraz jego pełnej satysfakcji, która przemienia się w lojalność. Ta lojalność nie 
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jest jednak zbyt głęboka, gdyż w przypadku „niskiej podatności na oferty konku-

rencji” respondenci przejawiali niezdecydowanie, bo aż 37% (41 osób) badanych 

odpowiedziało „nie wiem” na zadane pytanie, co może świadczyć, że ta część 

badanych nie przejawia prawdziwej lojalności i gdy pojawi się lepsza oferta, zre-

zygnuje z produktów dotychczasowego dostawcy na rzecz nowego. 

 

Rysunek 3. Przejawianie się lojalności przez powielane pewnych działań wśród respon-

dentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

CCC, H&M, Reserved oraz Deichmann (rys. 4) są to najchętniej odwie-

dzane przez badanych sklepy odzieżowe. W każdym wypadku znaczna więk-

szość respondentów zadeklarowała korzystanie z ofert tych sklepów. Wynikać to 

może z faktu, że sieci te oferują dobrej jakości produkty po korzystnych cenach 

oraz iż nie mają renomy ekskluzywnych sklepów przeznaczonych wyłącznie dla 

pewnej grupy społecznej. Z tego względu klienci chętnie je odwiedzają. W przy-

padku Zary, Cubusa oraz Tally Weijl respondenci zadeklarowali w mniejszym 

stopniu odwiedzanie i korzystanie z ofert tych sieci. Kolejno dla Zary 58% (65 

osób), Cubusa 69% (78 osób), Tally Weijl 63% (71 osób) badanych stwierdziło, 

że nie korzysta z ofert tych sklepów. Przyczyną tego zjawiska może być wysoka 

renoma danego sklepu bądź odmienne preferencje badanych. 
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Rysunek 4. Podział respondentów ze względu na korzystanie z ofert zaprezentowanych 

sklepów odzieżowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W największym stopniu na lojalność klientów według respondentów mają 

wpływ następujące trzy czynniki: jakość produktu (70% wskazań), cena produktu 

(51%) oraz promocje/rabaty (45%) ‒ rysunek 5.  

 

Rysunek 5. Stopień, w jakim wymienione czynniki wpływają na lojalność respondenta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Przedsiębiorstwa zatem, aby zadowolić swoich klientów, powinny się  

w największym stopniu skupić nad dostarczeniem im produktów wysokiej jako-

ści, po korzystnych cenach oraz proponować okresowe promocje lub rabaty na 

dany asortyment. Dzięki takim działaniom mogą cieszyć się usatysfakcjonowa-

nymi klientami, którzy stają się wobec nich lojalni. Można też zauważyć, że  

w niewielkim stopniu miła obsługa, czystość w sklepie oraz marka produktu 

wpływa na to zjawisko. Natomiast reklama oraz wystrój wewnętrzny sklepu nie 

ma wpływu na lojalność klienta, co może wiązać się z tym, że te działania mają 

raczej inne zadanie, czyli skupienie i przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta. 

Czynniki, które mają wpływ na przyciągnięcie i skupienie uwagi potencjal-

nego klienta oraz mają za zadanie skłonić go do zapoznania się z ofertą sklepu 

według respondentów można podzielić na dwie grupy (rys. 6).  

 

Rysunek 6. Czynniki mające wpływ na przyciągnięcie uwagi respondenta i skłaniające 

go do zapoznania się z ofertą sklepu odzieżowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W pierwszej znajdują się te, które w większości zostały wytypowane przez 

badanych jako przyciągające uwagę klienta, natomiast do drugiej grupy należą 

te, które według badanych mają neutralny wpływ na to zjawisko. Do pierwszej 
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wyeksponowanie towaru w sklepie, łatwy dostęp do ubrań oraz liczbę i wystrój 

przymierzalni. Te wszystkie działania można powiązać z merchandisingiem, któ-

rego istotą jest wpływ na zachowanie klientów i zwrócenie ich uwagi. Jak można 

zauważyć na rysunku 6, spełnia on swoją rolę. Natomiast oświetlenie sklepu, ro-

dzaj muzyki oraz jej głośność należą do drugiej grupy i jak widać na rysunku 6, 

mają naturalny wpływ na przyciągnięcie uwagi respondenta. 

Według respondentów dwoma narzędziami, które najbardziej budują lojal-

ność klienta, są: promocje okresowe lub niższe ceny dla stałych klientów oraz 

karta stałego klienta. W tych dwóch przypadkach nie ma wątpliwości co do ich 

przewagi nad innymi narzędziami i jak widać na rysunku 7, zdobyły one najwięk-

szą liczbę wskazań przez badanych. Na kolejnych miejscach znajdują się pro-

gramy, w których klienci zbierają punkty i dostają nagrody, rabaty przy jednora-

zowym zakupie większej ilości produktów oraz dodatkowy rabat cenowy przy 

drugim zakupie. Natomiast narzędzia, które w najmniejszym stopniu budują lo-

jalność klienta, to rabat po przekroczeniu określonej kwoty oraz powiadomienia 

o korzystnych ofertach drogą sms/e-mail. 
 

 

Rysunek 7. Wybór narzędzi, które według respondentów najbardziej budują lojalność 

klienta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Należy jednak podkreślić, że każde z podanych narzędzi w większym bądź 

mniejszym stopniu ma wpływ na proces budowania lojalności klientów, dlatego 

przedsiębiorcy powinni je nieznacznie modyfikować oraz dostosowywać do po-

trzeb i preferencji klientów. 

Podsumowanie 

W wyniku zebranych danych i przeprowadzonej analizy dowiedziono słuszności 

przyjętych hipotez. Odnosiły się do tego, że respondenci świadomi są budowania 

trwałych relacji klientów przez firmy z branży odzieżowej. Badani wykazują lo-

jalność wobec firm, które spełniają ich oczekiwania względem danego produktu. 

Dla respondentów jakość wykonania danego produktu ma największy wpływ na 

lojalność klienta. Budowanie lojalności klientów odbierane jest przez responden-

tów pozytywnie i chętnie korzystają oni z takich ofert. Częściowo potwierdzona 

została hipoteza trzecia, czyli sprawdziło się, że dla respondentów najbardziej 

korzystnym narzędziem w budowaniu lojalności klienta jest karta stałego klienta, 

jednak rabaty przy jednoczesnym zakupie większej liczby produktów nie zostały 

wskazane przez badanych jako również korzystne. Obalona została natomiast 

druga i piąta hipoteza – respondenci nie są lojalni i nie wykazują trwałych relacji 

z firmą ze względu na cenę danego dobra oraz badani nie zostają lojalni wobec 

danych firm w przypadku zaproponowania przez konkurencję lepszych ofert.  

Podsumowując, można stwierdzić, że kupujący wykazują świadomość  

w procesie budowania lojalności klienta przez takie firmy z branży odzieżowej 

jak: Deichmann, CCC, H&M, Reserved, Zara, Cubus oraz Tally Weijl. Jak wy-

nika z odpowiedzi respondentów, najbardziej efektywne/trafne narzędzia w bu-

dowaniu trwałych relacji z klientem to karta stałego klienta oraz promocje okre-

sowe lub niższe ceny dla stałych klientów. Dowiedziono również słuszności po-

stawionej tezy, że lojalność klienta oparta jest głównie na korzyściach, jakie kon-

sument może uzyskiwać w relacji zawartej między nim a przedsiębiorstwem  

z branży odzieżowej. Dlatego firmy odzieżowe powinny proponować swoim 

klientom jak najatrakcyjniejsze oferty, wyróżniające się spośród konkurencyj-

nych firm, w ten sposób zdobędą ich lojalność oraz uznanie kupujących. 
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Summary. In the current environment, customer loyalty plays an increasingly important 

role. For the purposes of the paper there is a thesis adopted that customer loyalty is based 

primarily on the benefits that the consumer can get from the relationship with clothing 
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loyalty. The selected elements of building customer loyalty on the example of companies 

from the clothing industry were then analyzed and evaluated. In the summary, attention 

was paid to the importance of selected elements of building customer loyalty on a selected 

example. Suggestions for implementation in the future were proposed. The survey 

method was used as the research method. 
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Użyteczność neuromarketingu w badaniach postaw  
etnocentrycznych konsumentów żywności 

Kod JEL: D87 

Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, badania neuromarketingowe 

Streszczenie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania metod neuro-

marketingowych, takich jak eyetracking, badanie EEG, GSR czy miografia, do określenia 

postaw etnocentrycznych konsumentów, przejawiających się preferowaniem produktów 

rodzimego pochodzenia. Zastosowanie tych metod może wzbogacić wyniki badań trady-

cyjnych, bazujących na deklaracjach konsumentów. Jako punkt wyjścia autorki przedsta-

wiają najczęściej stosowane skale w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów, 

ich modyfikacje, jak również nowe podejście do badań deklaratywnych. Zastosowanie 

triangulacji metod tradycyjnych i neuromarketingowych mogłoby przyczynić się do uzy-

skania bardziej wiarygodnych pomiarów etnocentryzmu konsumenckiego. Wprowadze-

nie nowych metod badawczych wiąże się jednak z pewnym ryzykiem i szczególnymi 

wymaganiami stawianymi badaczom neuromarketingowym, o czym należy pamiętać 

przy projektowaniu nowych badań etnocentryzmu konsumenckiego. 

Wprowadzenie 

Etnocentryzm konsumencki, przejawiający się preferowaniem towarów i usług po-

chodzących z danego kraju lub regionu oraz głoszeniem poglądów, że kupowanie 

z innych miejsc jest niemoralne i naganne, należy do zjawisk, które w ostatnich 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
mailto:ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
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latach zyskują na znaczeniu. Wzrost wiedzy i świadomości nabywców na temat 

skutków podejmowanych decyzji zakupowych dla funkcjonowania lokalnych ryn-

ków i społeczności powoduje, że konsumenci chętniej poszukują produktów wy-

twarzanych lokalnie, zwłaszcza w kategorii żywności. Ponadto są one coraz czę-

ściej wprowadzane do oferty asortymentowej przez przedsiębiorstwa handlowe.  

W dobie wszechogarniającej globalizacji od kilku lat można zaobserwować 

w wielu krajach nasilające się tendencje nacjonalistyczne, podziały na „naszych”  

i „obcych”, zwiększoną potrzebę manifestowania patriotyzmu gospodarczego, 

dbania o interesy narodowe, nawet kosztem innych. Interesujące staje się zatem 

sprawdzenie, jak te tendencje wpływają na postawy etnocentryczne konsumentów. 

Okazuje się jednak, że ich diagnozowanie jest przedsięwzięciem trudnym poznaw-

czo. Badacze posługują się najczęściej wskaźnikami jawnej (CETSCALE) lub de-

klaratywnej postawy etnocentrycznej (autorskie kwestionariusze postaw) oraz sto-

sują narzędzia oceniające patriotyzm konsumenta. W świetle udokumentowanych 

tendencji konsumentów do automatyzmów i schematycznych procesów podejmo-

wania decyzji, bazujących na nieświadomych procesach przetwarzania informacji 

i niskim poziomie zaangażowania, takie badania mogą okazać się niewystarcza-

jące. Istnieje więc potrzeba aplikacji nowych metod i narzędzi do badania postaw 

etnocentrycznych. Za cele artykułu autorki przyjęły: analizę przydatności neuro-

marketingowych metod badań postaw etnocentrycznych oraz określenie wartości 

metod neuromarketingowych w przewidywaniu zachowań konsumentów. 

Zjawisko i sposoby badania etnocentryzmu konsumenckiego 

Etnocentryzm jest koncepcją pochodzącą sprzed ponad wieku, wywodzącą się  

z socjologii. Zakłada ona przedkładanie tego, co pochodzi z danej kultury, nad wy-

twory innych grup, kręgów kulturowych (Nowacki, 2014, s. 202‒214; Jiménez- 

-Guerrero, Gázquez-Abad, Linares-Agüera, 2014, s. 174‒190). Postawy etnocen-

tryczne związane są z postrzeganiem własnej grupy, własnego kręgu kulturowego 

jako centrum świata lub/i pozytywnych postaw wobec tego, co pochodzi z własnej 

grupy przy jednoczesnym negatywnym odbiorze tego, co obce. Etnocentryzm 

może odnosić się do różnych aspektów życia ludzkiego. Szromnik i Wolanin-Ja-

rosz (2014a, s. 2‒13) wyróżniają kilka postaci etnocentryzmu społecznego: etno-

centryzm obyczajowy, edukacyjny, wyznaniowy, polityczny i gospodarczy. Z tą 

ostatnią kategorią związany jest etnocentryzm konsumencki, którego koncepcja 

powstała w latach 70. XX wieku. Wtedy to badacze zaczęli odnosić etnocentryzm 

do zachowań rynkowych konsumentów, zwracając uwagę na ich postawy i prefe-

rencje wobec produktów rodzimego pochodzenia. Etnocentryzm konsumencki jest 

definiowany jako konsekwentne i świadome preferowanie produktów rodzimych  

i odrzucanie tych pochodzących z zagranicy (Maison, Baran, 2014, s. 2‒10; Sajda-

kowska 2003, s. 177‒184). Na postawę etnocentryczną składają się trzy kompo-
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nenty: świadomość cech produktu gwarantowanych krajem pochodzenia, emocjo-

nalne nastawienie do kraju pochodzenia produktu oraz skłonność do określonego 

sposobu zachowania się wobec produktów danego pochodzenia (Sajdakowska, 

2003, s. 177‒184). Zdaniem części badaczy etnocentryzm konsumencki odnosi się 

do odpowiedzialności i postaw moralnych konsumentów decydujących się na za-

kup produktów krajowych, a odrzucających wyroby zagraniczne, przy czym może 

być to związane z przeszacowywaniem jakości produktów rodzimego pochodzenia 

i niedoszacowaniem walorów wyrobów zagranicznych (Watson, Wright, 2000,  

s. 1149‒1166; Shimp, Sharma, 1987, s. 280‒289).  

Shimp i Sharma (1987), twórcy chyba najbardziej popularnej skali mierzącej 

etnocentryzm konsumencki ‒ CETSCALE ‒ zwrócili uwagę na takie aspekty zwią-

zane z wyborem krajowych produktów, jak: poczucie odpowiedzialności, lojal-

ność, zobowiązanie czy moralność. Konsumenci etnocentryczni są zdania, że ku-

powanie produktów importowanych jest niewłaściwe z powodów ekonomicznych 

(powoduje wzrost bezrobocia, osłabienie gospodarki krajowej), emocjonalnych 

(duma z własnych produktów, duma narodowa, afirmacja własnej kultury i jej wy-

tworów oraz deprecjacja innych kultur) oraz moralnych (Figiel, 2004, s. 39-43). 

Inni autorzy piszący o etnocentryzmie konsumenckim koncentrują się jedynie na 

przekonaniu nabywców, że produkty krajowe są lepsze od pochodzących z zagra-

nicy (Dziadkiewicz-Ilkowska, 2010, s. 64). Poziom etnocentryzmu konsumenc-

kiego jest uwarunkowany przez wiele czynników, opisanych szczegółowo m.in. 

przez takich autorów jak: Shimp, Sharma (1987), Figiel (2004) czy Szromnik  

i Wolanin-Jarosz (2014b). 

Przywołana w tekście skala do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego 

CETSCALE składa się z 17 stwierdzeń1. Każde z nich oceniane jest na 7-punkto-

wej skali Likerta2. W artykule twórców CETSCALE nie pojawiają się dokładne 

wskazania, jaka wartość tego wskaźnika świadczy o niskim bądź wysokim pozio-

mie etnocentryzmu. W późniejszych publikacjach można już znaleźć takie próby 

kategoryzacji konsumentów. Przykładowo Ertmańska (2011, s. 254‒266) dzieli 

uczestników swoich badań na trzy grupy: osoby o niskim poziomie etnocentryzmu 

konsumenckiego, średnim i wysokim. Z kolei Szromnik i Wolanin-Jarosz (2013,  

s. 98‒111) twierdzą, że o tendencjach etnocentrycznych można mówić, gdy uzy-

skany wskaźnik etnocentryzmu konsumenckiego przekracza połowę maksymalnej 

sumy punktów. 

CETSCALE jest stosunkowo popularnym, choć nie jedynym sposobem  po-

miaru etnocentryzmu konsumenckiego. Jiménez-Guerrero, Gázquez-Abad i Lina-

res-Agüera (2014), Lindquist i in. (2001) oraz Wolanin-Jarosz (2015) przedstawili 

                                                 
1 Istnieje także skrócona wersja CETSCALE, stworzona i po raz pierwszy wykorzystana w ba-

daniach Shimpa i Sharma (1987). W tej wersji respondenci ustosunkowują się do 10 stwierdzeń. 
2 W wielu badaniach 7-punktowa skala Likerta jest zastępowana oceną w skali od 1 do 5 lub od 

1 do 9. 
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przegląd tego typu badań prowadzonych na świecie i w Polsce, realizowanych od 

1987 roku, wskazując na różnego rodzaju modyfikacje skali CET, jak również au-

torskie narzędzia badawcze wykorzystane przez prowadzących badania w różnych 

krajach. Wśród metod i narzędzi wykorzystywanych do badania postaw etnocen-

trycznych, niewykorzystujących skali CET, warto zwrócić uwagę na badania psy-

chologiczne, w tym metodę IAT (Implicit Association Test – Test Utajonych Sko-

jarzeń), opisywaną przez Lebiejko (2012, s. 101‒110). W tym podejściu wykonuje 

się pomiar pośredni, gdyż badane postawy są automatyczne, a przez to nieuświa-

damiane i niekontrolowane. 

Innym przykładem jest skala SCONET (Scale of Consumer's Ethnocentrism), 

autorstwa Maison i Barana (2014). Mierzy ona uogólnioną i spontaniczną (auto-

matyczną) postawę pozytywną wobec produktów z własnego kraju. W odróżnieniu 

od CETSCALE jest wolna od patriotycznej i moralnościowej ideologii, skupia się 

na ogólnych opiniach i zachowaniach konsumentów. Badana przy użyciu tej skali 

postawa etnocentryczna przejawia się w „postrzeganiu produktów polskich jako 

równie dobrych jak zagraniczne, w częstszym kupowaniu produktów polskich niż 

zagranicznych oraz w przekonaniu, że bardziej właściwe jest kupowanie produk-

tów polskich niż zagranicznych, ale bez wskazywania na konkretne (np. patrio-

tyczne) uzasadnienie”. Skala ta składa się z siedmiu stwierdzeń, wobec których 

respondenci ustosunkowują się w 4-stopniowej wymuszającej skali odpowiedzi. 

Zalety i możliwości wykorzystania tej skali przedstawili jej autorzy w przytoczo-

nym artykule. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w badaniach prowadzonych 

w 2013 roku przez Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, w których wy-

korzystano CETSCALE do badania etnocentryzmu na rynku żywności, można już 

było zaobserwować, że postawy etnocentryczne były w dużej mierze powodowane 

nie pobudkami ideologicznymi, lecz przekonaniem o porównywalnej lub wyższej 

jakości polskich produktów w porównaniu do żywności importowanej (Nestoro-

wicz, Kaniewska-Sęba, 2014, s. 501‒517). Jednak w dobie nasilających się tenden-

cji nacjonalistycznych, a z drugiej strony pożądanej społecznie potrzeby tolerancji 

i akceptacji wobec różnorodności, warto prowadzić systematyczne badania wyko-

rzystujące różne metody i narzędzia, które pozwoliłyby stwierdzić, jak różnego ro-

dzaju tendencje wpływają na postawy etnocentryczne konsumentów. 

Wykorzystanie metod neuromarketingowych w badaniach postaw 

etnocentrycznych 

Zawodność konwencjonalnych metod badań marketingowych opierających się na 

deklaratywności opinii, trudność w oddzieleniu racjonalnych i nieracjonalnych 

przesłanek decyzji etnocentrycznych konsumentów stwarza szansę dla wykorzy-

stania nowatorskich metod i technik badań. W dobie nasilających się tendencji et-

nocentrycznych, które dotyczą postaw jawnych i utajonych, uzasadnione staje się 
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poznawanie i wyjaśnianie zachowań nabywców, bazując na badaniach neuromar-

ketingowych. Neuromarketing to określenie dziedziny badań akademickich, które 

wykorzystują metody badawcze pozwalające na wnioskowanie o zmieniającej się 

aktywności mózgu lub szerzej aktywności psychofizjologicznej organizmu konsu-

menta do analizy skuteczności bodźców oddziaływania marketingowego (Brze-

zicka, Kamiński, 2010, s. 118‒137). Diagnozowanie procesów myślowych na pod-

stawie rosnącej lub malejącej aktywności poszczególnych obszarów mózgu, ana-

liza potliwości lub sygnałów pozawerbalnych ujawniających się na twarzy konsu-

menta w zetknięciu z bodźcem marketingowym czy badania percepcji wzrokowej 

mogą być wykorzystywane w przewidywaniu potrzeb i procesów behawioralnych 

związanych z postawami i preferencjami wobec produktów pochodzących z ryn-

ków narodowych lub lokalnych. Badania neuromarketingowe polegają na rejestra-

cji aktywności psychofizjologicznej konsumenta pod wpływem różnorodnych 

bodźców marketingowych, takich jak produkty, marki, ceny, opakowania, sposoby 

i miejsca prezentacji produktów. Ich celem jest wskazanie tych bodźców, które wy-

wołują najsilniejsze reakcje poznawcze konsumentów, wzbudzają ich uwagę lub 

generują silne stany afektywne. Badacze stosujący metody neuromarketingowe sta-

rają się zrozumieć reakcje konsumentów na bodźce i na tej podstawie prognozować 

ich preferencje. 

Neuromarketing to w dalszym ciągu dość nowy obszar badań naukowych, 

którego cechą jest interdyscyplinarne podejście do badania zachowań konsumen-

tów, wykorzystujące dorobek takich nauk jak neurologia, psychologia i ekonomia 

oraz zastosowanie najnowszych technologii umożliwiających podglądanie zacho-

wań i reakcji konsumenta na poziomie fizjologicznym. Do podstawowych metod 

badań neuromarketingowych zalicza się funkcjonalny rezonans magnetyczny 

(fMRI)3, elektroencefalografię (EEG), elektromiografię (EMG), okulografię (eye-

tracking, ET) i galwanometrię (reakcja elektrodermalna, EDR).  

EEG to nieinwazyjne badanie polegające na rozmieszczeniu na czaszce elek-

trod diagnozujących potencjały elektryczne skupisk neuroidalnych. Pomiary ak-

tywności elektrycznej mózgu dotyczą potencjałów wywoływanych, analizy często-

tliwości oraz asymetrii półkulowej, która jest obecnie wykorzystywana i dokumen-

towana w badaniach konsumenckich (Davidson, 2003, s. 655‒665; Davidson, 

2004, s. 219‒233; Disterheft, Woźniak, 2017, s. 193‒204; Gregor, Wdowiak, 2016, 

s. 1‒10). Asymetria półkulowa związana z lokalizacją aktywności prawej lub lewej 

półkuli mózgu pozwala stwierdzić badaczowi, czy zastosowany bodziec marketin-

gowy (np. produkt, marka, opakowanie, oznakowanie) spotkał się z pozytywną czy 

negatywną reakcją konsumenta. Aktywności lewej półkuli przypisuje się reakcje 

pozytywne (otwartość), zaś prawej – negatywne (wycofanie, odraza). Im silniejsza 

                                                 
3 Z uwagi na to, że w planowanych badaniach nie będzie wykorzystywany rezonans magne-

tyczny, pominięto omówienie tej metody. 
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reakcja lewego płata, tym większe prawdopodobieństwo decyzji zakupu. Na pod-

stawie asymetrii półkulowej można przewidywać zachowania konsumentów na 

różnych rynkach, a wyniki badań Ravaja, Somervuori i Salminen (2013, s. 1‒13) 

w odniesieniu do produktów marek narodowych skłaniają do optymizmu w zakre-

sie wykorzystania EEG i asymetrii półkulowej do badania postaw etnocentrycz-

nych i prognozowania decyzji zakupowych.  

EMG to badania miograficzne służące do określenia nastawienia konsumenta 

wobec bodźca marketingowego (np. reklamy wideo, zapachu, muzyki) przez bada-

nie jego uświadomionych i nieuświadomionych reakcji emocjonalnych. Reakcje 

emocjonalne – pozytywne lub negatywne – mogą być efektem oddziaływania ko-

munikatu marketingowego (np. produkt z oznakowaniem narodowościowym lub 

reklama podkreślająca lokalne pochodzenie produktu). Stąd można przewidywać 

stosunek nabywcy podczas styczności z produktem w procesie decyzyjnym (mo-

menty prawdy) oraz jego zapamiętanie (stan afektywny determinuje funkcjonowa-

nie pamięci). Stany emocjonalne konsumenta są określane na podstawie ruchów  

i skurczy mięśni twarzy odpowiadających za konkretne emocje. Najczęściej bada 

się mięsień okrężny oka, mięsień jarzmowy większy oraz brzusiec czołowy. Elek-

tromiografia może okazać się skutecznym sposobem oceny bodźców marketingo-

wych o charakterze etnocentrycznym (np. reklama podkreślająca polskie pocho-

dzenie produktu, sklep państwowy a prywatny/zagraniczny), ich zapamiętania  

i wpływu na decyzje zakupowe.   

Okulografia, inaczej określana eyetrackingiem, służy do badania ruchu oczu, 

wielkości źrenic, szybkości i lokalizacji uwagi wzrokowej. Z uwagi na to, że pa-

trzenie może mieć charakter świadomy lub nieświadomy (Jerzyk, 2017, s. 122‒

131), traktuje się okulografię jako metodę badań neuromarketingowych odnoszą-

cych się do mózgu. Uwaga wzrokowa nie sprowadza się do prostej detekcji sy-

gnału, lecz do nadawania mu interpretacji, stąd widzenie to proces zlokalizowany 

w mózgu. Uwaga wzrokowa konsumenta faworyzuje określone opcje wyboru, zaś 

pomija te, które jej nie wywołują. Produkty zatrzymujące uwagę wzrokową są czę-

ściej wybierane przez konsumentów, podobnie można sądzić, że oznakowania opa-

kowań zwracające uwagę będą stanowić przesłankę decyzji zakupowych. Badania 

de Gee, Knapena i Donnera (2014) wskazują też na możliwości wykorzystania ba-

dania zmian wielkości źrenicy (powiększania i zmniejszania) dla potrzeb przewi-

dywania decyzji zakupowych. Dlatego okulografia może być użyteczną metodą 

badań zarówno komunikatów wizualnych w marketingu produktów etnocentrycz-

nych, jak i przewidywania zachowań behawioralnych. 

Galwanometria, określana reakcją elektrodermalną (EDR), pozwala na okre-

ślenie zmiany stanu emocjonalnego konsumenta pod wpływem oddziaływania róż-

norodnych bodźców. Zmiana emocji następuje w wyniku pobudzenia gruczołów 

potowych skóry, które zmieniają jej przewodnictwo i świadczą o pobudzeniu or-
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ganizmu. Zwykle bardzo trudno określić, czy pobudzenie emocjonalne miało cha-

rakter pozytywny czy negatywny, ale sam pomiar wskazuje na możliwość wystą-

pienia sprzyjających uwarunkowań do zapamiętywania. Galwanometria rokuje 

więc możliwości diagnozowania reakcji konsumentów na konkretne bodźce i ich 

zapamiętywania. 

Wyzwania i ograniczenia związane z prowadzeniem badań 

neuromarketingowych 

Wykorzystanie metod neuromarketingowych w badaniach konsumentów nie jest 

powszechne, a odwoływanie się do pozyskanych w ich ramach wyników często 

wywołuje dyskusje. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, przy czym do najczę-

ściej podnoszonych argumentów przeciwko tego typu badaniom należą: wątpliwo-

ści natury etycznej, duże ryzyko wystąpienia błędów w pomiarach, niedostatki me-

todyczne i trudności logistyczne związane z ich przeprowadzeniem. Autorki omó-

wią pokrótce wszystkie wymienione aspekty.   

Przeciwnicy metod neuromarketingowych odnoszą się zazwyczaj do kwestii 

etycznych, podkreślając nieetyczne praktyki badawcze, nieetyczne wykorzystanie 

technologii oraz manipulowanie konsumentami (Stanton, Sinnott-Armstrong, Hu-

ettel, 2017, s. 799‒811). Wskazują jednocześnie na duże ryzyko naruszenia praw 

jednostki do autonomii, prywatności i godności w trakcie badań. Dodatkowo zwra-

cają uwagę na to, że badany nie powinien być poddawany eksperymentom bez 

swojej zgody oraz zwodzony. Przeciwnicy analizowanych metod uważają, że sto-

sowanie technik badania mózgu i wykorzystywanie ich wyników na potrzeby dzia-

łań marketingowych stanowi ingerencję w intymność jednostki (Świstak, Wicka, 

2010, s. 113‒122). Nie dziwią zatem protesty przeciwko stosowaniu technik obra-

zowania i manipulowaniu badanymi  ze strony organizacji zajmujących się ochroną 

praw konsumentów (Pop, Iorga, 2012, s. 631‒644). 

Kolejne argumenty podważające wiarygodność badań neuromarketingowych 

dotyczą błędów w pomiarach, ich rzetelności oraz możliwości uogólniania wyni-

ków (Ohme, 2006; Plassmann, Venkatraman, Huettel, Yoon, 2015, s. 429).  

W przypadku neuroobrazowania problematyczne są np. zakłócenia powodowane 

mruganiem oczu czy niewielkimi ruchami głowy, które powodują nieprzydatność 

uzyskanych wyników (Lewicki, Romanowski, 2016, s. 264). Ponadto rezultaty 

technik tomograficznych bywają trudne w interpretacji i niezbyt dokładne (Duch, 

2017). Z kolei obserwacje w ramach technik biometrycznych są opóźnione w sto-

sunku do reakcji mózgu badanego, czyli nie mają charakteru bezpośredniego (Pra-

deep, 2010, s. 25). Ryzyko pojawienia się błędów pomiarowych ocenia się w po-

równaniu do metod tradycyjnych, podkreślając na korzyść tych drugich wieloletnie 

doświadczenia i wypracowane metody kontroli jakości wyników (Świstak, Wicka, 

2010, s. 113‒122). 
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Błędy pomiarowe wynikają często z niedostatków metodycznych. Wykorzy-

stanie metod neuromarketingowych wymaga specjalistycznej wiedzy z pogranicza 

kilku dyscyplin oraz dużej skrupulatności. Dodatkowo wyzwaniem jest właściwa 

interpretacja danych. Na tej płaszczyźnie dochodzi często do nadużyć, a wyniki 

badań są wypaczane i dostosowywane do z góry założonych rezultatów. Ponadto 

metodykę badań neuromarketingowych poddaje się krytyce ze względu na dostar-

czanie dowodów na występowanie korelacji, a nie zależności przyczynowo-skut-

kowych (Agarwal, Dutta, 2015, s. 457‒462). 

Krytyka stosowania metod neuromarketingowych na szerszą skalę wiąże się 

również z kwestiami organizacyjno-logistycznymi. W szczególności podkreśla się 

ich wysokie koszty, skomplikowane procedury badawcze, a także duże rozmiary 

niektórych urządzeń pomiarowych ograniczające możliwość ich wykorzystania. 

Co ważne, koszty obejmują zarówno drogą aparaturę i materiały, jak i wysokie 

wynagrodzenia uczestników (Ohme, 2006). Z kolei Gregor i Wdowiak (2016, s. 1‒

10) zauważają, że zastosowanie urządzeń innych niż EEG stanowi nie tylko duży 

problem logistyczny, ale może również wpływać na badanego, jego percepcję  

i przetwarzanie informacji. W konsekwencji uzyskane wyniki mogą nie być mia-

rodajne.  

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że bez wątpienia 

jednym z największych wyzwań stojących przed badaczami wykorzystującymi 

metody neuromarketingowe jest zachowanie wysokich norm etycznych przy ich 

realizacji (Pop, Dabija, Iorga, 2014, s. 26‒40) oraz wyeliminowanie zarzutów  

o charakterze metodycznym. Zaleca się zatem m.in. łączenie badań tradycyjnych  

i neuromarketingowych w celu uzupełniania pozyskanych informacji. 

Podsumowanie 

Mimo opisanych ograniczeń i wyzwań stojących przed osobami wykorzystującymi 

neuromarketingowe metody badań, warto wprowadzać te metody i łączyć je z tra-

dycyjnymi sposobami badania etnocentrycznych postaw konsumentów. Deklaracje 

dotyczące preferowania produktów rodzimego czy zagranicznego pochodzenia,  

a także ich przyczyn: pragmatycznych (dostępność, cena, jakość) czy ideologicz-

nych (moralność, patriotyzm) mogą coraz bardziej odbiegać od rzeczywistego 

stanu. Obecna presja społeczna ukierunkowana na potrzebę tolerancji i otwartości 

na inność może być sprzeczna z prawdziwymi motywacjami konsumenta, które 

mogą być zatajane w badaniach deklaratywnych. To rodzi  z kolei sytuację swoistej 

presji na konsumencie, który w badaniach ankietowych udziela odpowiedzi spo-

łecznie akceptowalnych, choć nieprawdziwych. Ponadto konsumenci mogą nie po-

siadać pełnego dostępu do własnych procesów mentalnych lub ulegać presji czasu 

i konieczności odniesienia się do wielu kwestii, które nie są dla nich ważne.  

W dobie nasilających się tendencji nacjonalistycznych czy dużego nacisku na pe-

wien rodzaj patriotyzmu gospodarczego, precyzyjne deklaracje respondentów 
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mogą nie być do końca zgodne z ich rzeczywistymi zachowaniami. Stąd pojawia 

się potrzeba wzbogacenia dotychczas wykorzystywanych metod o te bazujące na 

obserwacji reakcji psychofizjologicznych czy aktywności mózgu respondenta na 

przedstawiane bodźce związane z pochodzeniem produktu. Zatem wykorzystanie 

metod neuromarketingowych może ograniczyć wady i niedostatki deklaratywnych 

badań etnocentryzmu konsumenckiego. 
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Summary. The main objective of this paper is to indicate the possibility of using 

neuromarketing methods, such as eyetracking, EEG, GSR or myography, to determine 

the ethnocentric attitudes of the consumers, manifested by the preference of products of 

native origin. The usage of these methods may enrich the results of traditional surveys 

based on consumer declarations. As a starting point, the authors present the scales most 

frequently used in surveys of ethnocentric attitudes of the consumers, their modifications, 

as well as a new approach to declarative research. The usage of triangulation of traditional 

and neuromarketing methods could contribute to obtaining more reliable measurements 

of consumer ethnocentrism. However, the introduction of new research methods, involves 

certain risks and necessity to meet special requirements for neuromarketing researchers, 

which should be borne in mind when designing new consumer ethnocentrism surveys. 
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Streszczenie. Na procesy rozwoju regionów wpływa wiele czynników i uwzględnienie 

ich pełnej listy nie jest możliwe z powodu merytorycznej złożoności tej kategorii eko-

nomicznej oraz braku odpowiednich informacji statystycznych. Z uwagi na daleko idącą 

syntezę wielowymiarowej problematyki rozwoju właściwy jej pomiar, zwłaszcza  

w wymiarze terytorialnym, wymaga starannego doboru wskaźników, przy czym zagad-

nienia tego nie rozwiązano dotychczas w sposób jednoznaczny i w tego typu badaniach 

zestawy mierników stanowią kompromis między przesłankami merytorycznymi a moż-

liwościami informacyjnymi baz danych. Potrzeba rozpoznania i monitorowania tego 

zagadnienia sprawia, że kwantyfikacja jest jednak możliwa, ale niejednoznaczna. Celem 

artykułu jest przedstawienie aktualnego statystycznego obrazu rozwoju regionów  

w Polsce. 

Wprowadzenie 

Zasadniczym problemem podjętych badań jest dobór i wybór określonych cha-

rakterystyk, dzięki którym skwantyfikowane zostanie tytułowe zagadnienie. 

Pojęcia abstrakcyjne i formułowane w sposób ogólny identyfikatory rozwoju, 

zwłaszcza w wymiarze terytorialnym, wymagają bowiem uszczegółowienia. 

Należy zatem najpierw wskazać, potem zidentyfikować (przez zebranie wiary-

godnych, kompletnych i porównywalnych danych statystycznych) i w dalszej 
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kolejności zastosować starannie wybrany zestaw mierników, a brak jest po-

wszechnie uznanych, uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie. W statystyce  

i analizach ekonomicznych – na co wskazuje C. Bywalec (Bywalec, 1991,  

s. 5‒14) – wskaźnik, rozumiany jako liczba, czyli wielkość absolutna wyrażają-

ca natężenie (rozmiar) jakiegoś zjawiska lub też iloraz dwóch różnych wielko-

ści, często jest utożsamiany z miernikiem i na ogół oba te terminy używane są 

zamiennie jako synonimy, mimo że posługiwanie się pierwszym z nich (wskaź-

nikiem) jest zwykle bardziej adekwatne w rozważaniach teoretycznych i meto-

dycznych, a drugim (miernikiem) – w badaniach empirycznych, operując już 

konkretnymi wielkościami wskaźnika (cechy diagnostycznej). Z. Szymla zwra-

ca uwagę, że złożony charakter zjawisk społeczno-gospodarczych, występują-

cych w procesach rozwoju regionów, wymaga wykorzystania różnych sympto-

mów tego zagadnienia, które powinny odzwierciedlać wszystkie istotne cechy, 

pozwalając na dokonywanie kwantytatywnych ocen (Szymla, 2005, s. 105). 

Kompleksowe podejście jest zatem skomplikowane, a dodatkową trudnością 

jest brak lub ograniczona dostępność rzetelnych danych statystycznych. S. Wy-

dymus podkreśla przy tym, że w tego typu badaniach występuje wiele uprosz-

czeń i uogólnień, bowiem stosowanie tej samej listy cech diagnostycznych do-

tyczących różnych dziedzin oznacza przyjmowanie założenia, że każdy anali-

zowany region charakteryzuje się taką samą specyfiką rozwoju czy też strategią 

podejmowanych decyzji mimo różniących je często uwarunkowań (Wydymus, 

1984, s. 38‒39). Dodatkowo R. Czyżycki wykazał, że nawet przy takim samym 

zbiorze zmiennych diagnostycznych stosowanie różnych metod badawczych 

determinuje najczęściej odmienne końcowe wyniki określające poziom rozwoju 

badanych regionów (Czyżycki, 2012, s. 15‒22).  
W obliczu poruszonych dylematów wyjaśnienie tytułowych określeń sta-

nowiło punkt wyjścia do sprecyzowania obszaru badań niniejszego artykułu.  

Z kolei wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej poprzedzone zostały za-

gadnieniami metodycznymi. Za cel obrano bowiem przedstawienie aktualnego 

obrazu rozwoju regionów w Polsce w ujęciu taksonomicznym.  

Pojęcia wstępne  

Według Słownika języka polskiego PWN „rozwój” należy rozumieć jako proces 

zmian i przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym 

względem doskonalszych, a także jako sposób rozwijania się zdarzeń w czasie 

(Rozwój, 2018). J. Kotlińska podkreśla jego ewolucyjny i postępowy charakter 

kojarzony z czymś nowym, ulepszonym, o wyższej jakości i większych możli-

wościach (Kotlińska, 2011, s. 279). R. Janikowski uwypukla teleologiczny 

aspekt procesu ciągłych zmian ukierunkowanego na realizację ostatecznego 

celu, jakim powinno być zwiększenie jakości życia i dobrostanu ludzi (Jani-
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kowski, 2010, s. 11). Ekonomiczne1 postrzeganie rozwoju przedstawił S. Kore-

nik, ujmując go jako procesowy całokształt zmian gospodarki jakościowych  

i ilościowych, będących bezpośrednią konsekwencją wzrostu gospodarczego 

(Korenik, 2004, s. 11). Podobne podejście prezentują T. Kudłacz i M. Grzebyk, 

którzy przez rozwój, w najprostszym ujęciu, rozumieją proces pozytywnych 

zmian obejmujących wzrost ilościowy i postęp jakościowy, gdzie aspekt ilo-

ściowy obejmuje pojęcie wzrostu gospodarczego, czyli powiększania rozmia-

rów produkcji dóbr i usług, dochodu narodowego itp., a jakościowy – dotyczy 

przekształceń struktur społeczno-gospodarczych, w wyniku których nabierają 

one nowych cech własności (Kudłacz, Grzebyk, 2002, s. 89). A. Pike, A. Rod-

riguez-Pose i J. Tomaney zwracają uwagę, że historycznie przeważający, przy 

definiowaniu rozwoju, aspekt gospodarczy poszerzany jest, choć bardzo nie-

równomiernie, o inne aspekty, w tym: społeczny, ekologiczny, polityczny czy 

kulturowy (Pike, Rodriguez-Pose, Tomaney, 2007, s. 1255). 

Interdyscyplinarność określenia „region”, stanowiącego przedmiot zainte-

resowania licznych dyscyplin naukowych, jak też różnice wynikające z charak-

teru ekonomii, ekonomiki regionalnej czy finansów samorządowych, ale i geo-

grafii ekonomicznej, planowania przestrzennego, socjologii, etnografii czy in-

nych, sprawiają, że inaczej region postrzega geograf, politolog, socjolog czy 

ekonomista (Małachowski 2007, s. 54‒55): 

a) pierwszy z wyżej wymienionych ujmuje region jako względnie jedno-

rodną wewnętrznie część powierzchni geograficznej, różniącą się od te-

renów przyległych takimi cechami środowiska geograficzno-przyrodni-

czego, jak ukształtowanie terenu, jakość gleb, rodzaj klimatu i inne; 

b) drugi różnicuje region, wyróżniając m.in. odrębność opcji politycznych, 

stopień popularności określonych doktryn, autonomię w ramach pań-

stwa federalnego, akceptację przyjętego podziału administracyjnego czy 

też skuteczność władz regionalnych; 

c) trzeci traktuje region jako synonim regionalnej zbiorowości, czyli zin-

tegrowanej społeczności ludzkiej o mniej lub bardziej rozwiniętym po-

czuciu odrębności, emocjonalnie związanej z tzw. małą ojczyzną; 

d) ostatni rozumie region przede wszystkim jako obszar o określonej spe-

cjalizacji gospodarczej wynikającej ze sposobu wykorzystania we-

wnętrznych i zewnętrznych zasobów ekonomicznych oraz przepływu 

czynników wzrostu, takich jak: kapitał, siła robocza, nowe technologie, 

informacje i inne. 

Etymologicznie termin ten wywodzi się z łacińskiego słowa regio, regio-

nis, które można tłumaczyć w dwojaki sposób, a mianowicie jako ruch w okre-

ślonym kierunku lub jako przestrzeń, a właściwie jako kierunek wyznaczający 

                                                 
1 Należy bowiem pamiętać, że rozwój jako wieloznaczny termin występuje też na gruncie in-

nych nauk, np.: filozofii, biologii, psychologii czy socjologii. 
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obszar (okolicę, krainę, dzielnicę), przy czym to drugie podejście stało się bar-

dziej popularne i ze względu na powszechną akceptację słowo „region” funk-

cjonuje obecnie w wielu krajach i językach (Korenik, 1999, s. 9). Encyklopedia 

popularna PWN określa region jako „umownie wydzielony, względnie jedno-

rodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami 

naturalnymi lub nabytymi; rozróżnia się regiony fizycznogeograficzne (np. 

klimatyczne, glebowe) i gospodarcze (np. rolnicze oraz przemysłowe, zwane 

okręgami), a także gospodarczo-administracyjne, będące obiektem planowania  

i zarządzania” (Region, 2018). 

Większość badań statystycznych prowadzona jest z wykorzystaniem ist-

niejących struktur ustalonych drogą legislacyjną i dlatego region często trakto-

wany jest jako określony obszar o zasięgu wyznaczonym arbitralnie przez usta-

lone granice administracyjne (Młodak, 2006, s. 11). Region jest zatem podsta-

wowym elementem układu regionalnego kraju. Mimo że niekiedy mogą wystę-

pować różnice terytorialne między regionem administracyjnym (stanowiącym 

elementarną jednostkę podziału państwa) a regionem ekonomicznym (ściśle 

wyznaczonym obszarem kraju, stanowiącym kompleks gospodarczy o określo-

nym profilu czy specjalizacji, z wyodrębnionym centrum administracyjno- 

-gospodarczym decydującym o rozwoju i funkcjonowaniu danego regionu) to, 

m.in. z uwagi na dostępność danych statystycznych, dla Polski podstawowym 

poziomem regionalnym jest województwo. Podkreślają ten aspekt m.in. J. Para-

dysz (2012, s. 191), D. Strahl (2005, s. 18) czy A. Szewczuk (2010, s. 86).  

Rozumienie pojęć „rozwój” i „region” pozwala zastanowić się nad szer-

szym określeniem, jakim jest rozwój regionów czy inaczej rozwój regionalny. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że rozwój regionu dotyczy konkretnego regio-

nu i jest węższym pojęciem niż rozwój regionalny, który rozpatrywany jest  

w odniesieniu do większego obszaru (np. kraju) obejmującego podział na regio-

ny. W literaturze przedmiotu już wielokrotnie podejmowane były próby defi-

niowania tego zagadnienia, mimo że nie można tego uczynić w sposób jedno-

znaczny, bowiem termin ten jest pewnego rodzaju skrótem myślowym obejmu-

jącym złożone spektrum zjawisk gospodarczych, społecznych i przestrzennych 

(Brol, 2006, s. 13). Dorobek naukowy w tym zakresie jest dziś bardzo bogaty,  

a w świetle przeprowadzonych studiów literaturowych i własnych przemyśleń 

rozwój regionalny można postrzegać jako złożoną kategorię ekonomiczną opi-

sującą ‒ rozpatrywany zwykle na podstawowym poziomie regionalnym ‒ pro-

ces ciągłych zmian społeczno-gospodarczych określonych przestrzeni, obejmu-

jących wyodrębnione regiony, zmierzających do poprawy istniejącego stanu  

z punktu widzenia przyjętych kryteriów. 
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Obszar i metodyczne podstawy badań 

Na potrzeby niniejszego artykułu – jak czyni to większość badaczy ‒ region  

w Polsce utożsamiany jest z każdym z szesnastu istniejących województw,  

a analizie poddano wszystkie obiekty, czyli całą zbiorowość. Nie ma tym sa-

mym potrzeby rozpatrywania ewentualnych własności stochastycznych zbioru 

obserwacji. Przeprowadzona szeroka dyskusja naukowa na temat kwantyfikacji 

obszaru badawczego oraz rozważania metodyczne w tym zakresie (Klóska, 

2015) doprowadziły do wyspecyfikowania – przy dostrzeganych dziś ograni-

czeniach – zmiennych diagnostycznych (tab. 1). W konsekwencji zastosowane-

go podejścia sześć pierwszych wskaźników (oznaczonych symbolami R1 – R6) 

opisuje wymiar społeczny, pięć kolejnych (R7 – R11) ‒ wymiar gospodarczy,  

a siedem ostatnich (R12 – R18) ‒ wymiar środowiskowy, które rozpatrywane łącz-

nie pozwalają na w miarę kompleksowy opis rozwoju regionalnego w Polsce. 

Tabela 1 

Wskaźniki rozwoju regionów w Polsce  

Symbol 

wskaźnika 
Określenie wskaźnika 

R1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych 

R2 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (%) 

R3 Liczba studentów szkół wyższych na 10 tys. ludności 

R4 Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 

R5 Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. mieszkańców 

R6 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem (hm³) na 10 

tys. ludności 

R7 PKB (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł 

R8 Udział nakładów podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R 

ogółem (%) 

R9 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze 

prywatnym na 10 tys. ludności 

R10 Pracujący na 1000 ludności 

R11 Nakłady inwestycyjne ogółem (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł 

R12 Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (%) 

R13 Lesistość (%) 

R14 Recykling odpadów opakowaniowych (%) 

R15 Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji 

w powierzchni ogółem (%) 

R16 Udział odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi w ilości 

odpadów wytworzonych w ciągu roku (%) 

R17 Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii 

elektrycznej ogółem (%) 

R18 Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB (GWh) 

Źródło: opracowano na podstawie: Klóska, 2015, s. 133. 

Prezentowane wyniki badań są kontynuacją wieloletnich analiz statystycz-

nych prowadzonych w Katedrze Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania  
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i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie rozwoju regional-

nego. To wielowymiarowe zagadnienie jest często podstawą opisu i oceny zbio-

ru jednostek taksonomicznych, a za dwa główne zadania badawcze przyjmuje 

się zwykle porządkowanie liniowe i grupowanie. Pierwsza z wymienionych 

czynności poznawczych pozwala analizowanym obiektom nadać hierarchię od 

„najlepszego” do „najgorszego”, a druga – podzielić wyjściowy zbiór na grupy 

obiektów do siebie podobnych pod względem przyjętych cech. Z naukowego 

punktu widzenia oba zadania są równie ważne i umożliwiają uzyskanie cennych 

informacji, ale w praktyce bardzo popularne jest sporządzanie różnego typu 

rankingów, czemu służą rezultaty porządkowania liniowego. Konfrontuje się je 

niekiedy z wynikami innych analiz, ale należy mieć przy tym świadomość, że 

porównań można dokonywać jedynie wtedy, gdy dotyczyć one będą nie tylko 

tego samego merytorycznego przedmiotu badań, ale też tej samej listy zmien-

nych diagnostycznych oraz zastosowanych metod taksonomicznych. W innym 

przypadku porównywanie rezultatów różnych opracowań jest nieuprawnione  

i może prowadzić do błędnych wniosków. 

Rezultaty badań przedstawione w artykule mają charakter statyczny (a nie 

dynamiczny) i dotyczą ujęcia cząstkowego (a nie całościowego), w którym 

obiekty (województwa w Polsce) rozpatrywane są przez zestaw zmiennych  

z tabeli 1 w konkretnej jednostce czasu (z założenia mają odzwierciedlać aktu-

alny stan), co pozwala zrealizować postawiony cel, jakim jest statystyczny ob-

raz regionów w naszym kraju pod względem rozwoju2. Na potrzeby porządko-

wania liniowego jako syntetyczny miernik rozwoju (SMR) w badaniu zastoso-

wano znaną i metodycznie zbieżną z Sumarycznym Indeksem Innowacyjności 

(SII), powszechnie wykorzystywanym w nomenklaturze unijnej (European 

Innovation Scoreboard, 2017), pomnożoną przez sto średnią arytmetyczną  

z nieważonych zmiennych diagnostycznych sprowadzonych do porównywalno-

ści przez unitaryzację zerowaną. Wysokie wartości większości rozpatrywanych 

cech (stymulant) są pożądane, a destymulantami jest jedynie siedem z nich, 

oznaczonych jako: R1, R2, R4, R5, R6, R15 i R18.  

Wyniki badań własnych 

Aktualny3 statystyczny obraz rozwoju regionów w Polsce pod względem przy-

jętych w tabeli 1 18 zmiennych diagnostycznych powstał w konsekwencji prze-

                                                 
2 Ujęcie całościowe o charakterze dynamicznym z zakresu wcześniejszych lat można znaleźć 

w: Klóska, 2015. 
3 Według stanu na dzień 12.01.2018 r. Naturale jest, że dostępne publicznie dane statystyczne 

mają opóźnienie czasowe o przynajmniej rok. W okresie sporządzania artykułu z przyjętych do 

badania osiemnastu zmiennych diagnostycznych (por. tab. 1) za 2016 rok znane i dostępne były 

rzeczywiste informacje dla 12 wskaźników, a dla pozostałych sześciu przyjęto dane za ostatni 

dostępny rok, co jest zbieżne z powszechnie stosowanym podejściem w badaniach unijnych (np. 

Eurepean Innovation Scoreboard). 
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prowadzonych badań empirycznych. Wartości pierwotne wykorzystanego SMR 

pozwoliły uporządkować województwa w Polsce, a otrzymane rezultaty ujęto 

odpowiednio w tabeli 2. 

Tabela 2 

Wyniki porządkowania liniowego rozwoju regionów w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 2 można zauważyć4, że pod 

względem rozwoju regionów w Polsce (w kontekście przyjętych zmiennych) 

liderem jest województwo pomorskie, a za nim mazowieckie; na podium jest 

też małopolskie. Ostatnie i przedostatnie miejsca w prezentowanym rankingu 

zajęły odpowiednio województwa: świętokrzyskie i lubelskie. Warto też pod-

kreślić znaczną różnicę w rozwoju najlepszego i najsłabszego regionu, na co 

wskazują otrzymane wartości taksonomicznego miernika SMR. 

Podsumowanie 

Regiony w Polsce i ich rozwój są przedmiotem dyskusji naukowych wielu osób 

zajmujących się tą problematyką. Wielowymiarowość tego zagadnienia powo-

duje jednak, że trudno oczekiwać jednoznacznych rozwiązań, bowiem można je 

                                                 
4 Warto w tym miejscu dodać, że prezentowane wyniki są zbieżne z uzyskanymi dla wcześniej-

szych lat (Klóska, 2015), kiedy to pozycja lidera niekiedy należała do województwa mazowiec-

kiego, a innym razem do pomorskiego. 

Województwo 
Stan na koniec 2016 roku 

Wartość pierwotna SMR Pozycja w rankingu 

dolnośląskie 54 4 

kujawsko-pomorskie 43 11 

lubelskie 35 15 

lubuskie 51 6 

łódzkie 42 13 

małopolskie 60 3 

mazowieckie 63 2 

opolskie 43 12 

podkarpackie 49 8 

podlaskie 53 5 

pomorskie 67 1 

śląskie 51 7 

świętokrzyskie 26 16 

warmińsko-mazurskie 39 14 

wielkopolskie 46 10 

zachodniopomorskie 49 9 
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rozpatrywać na wiele sposobów i poruszać różne aspekty. Niewątpliwie jednak 

do opisu, poza niezwykle ważnymi rozważaniami teoretycznymi, wskazane jest 

wykorzystywanie dużych możliwości metod ilościowych, dzięki którym cha-

rakterystyka staje się bardziej kompleksowa. Zastosowanie określonych narzę-

dzi wielowymiarowej analizy statystycznej (WAS) pozwala uporządkować 

województwa w Polsce według poziomu ich rozwoju. Zasadniczym problemem 

jest jednak kwantyfikacja obszaru badawczego, która napotyka wiele proble-

mów zarówno metodycznych, jak i braku lub ograniczonej dostępności określo-

nych danych statystycznych. W artykule wskazano i zastosowano pewne mier-

niki pozwalające na w miarę kompleksowy opis rozwoju regionalnego w Polsce 

i zobrazowano jego aktualny stan. Dalej należy prowadzić przede wszystkim 

prace nad opracowywaniem i rozwijaniem określonych wskaźników, które udo-

skonalą zestawy mierników wykorzystywane do charakterystyki rozpatrywanej 

kategorii ekonomicznej. Przy dostrzeganych obecnie ograniczeniach pomiar jest 

jednak możliwy, czego przykładem są zaprezentowane wyniki badań empirycz-

nych. Aktualność podjętej tematyki powoduje, że analizy w tym zakresie będą 

kontynuowane. 
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Regions in Poland and their Development in Taxonomic Analysis  

Keywords: region, development, statistical analysis, taxonomic 

Summary. The processes of regions’ development are influenced by multiple factors 

and taking their full list into account is not possible due to substantive complexity of 

this economic category and the lack of appropriate statistical information. On account of 

the far reaching synthesis of a multifaceted problem of development, its appropriate 

measurement, especially in the territorial dimension, requires a careful selection of 

indicators but, so far, this problem has not been explicitly solved and in such types of 

research sets of measures constitute the compromise between substantive reasons and 

information capacity of databases. The need to deal with and monitor this issue makes 

quantification possible but ambiguous. The objective of the paper is to present the cur-

rent statistical picture of regions’ development in Poland. 
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Streszczenie. Cel artykułu był dwojaki: kwantyfikacja nieformalnego przekazu marke-

tingowego generowanego przez klientów warsztatów samochodowych oraz identyfika-

cja charakterystyk formalnych różnicujących ten przekaz. W zakresie hipotezy pierw-

szej uzyskano wniosek, że wartość wskaźnika Net Promoter Score wynosi ‒20, czyli 

jest zdecydowanie niska. Jednocześnie znaczący odsetek klientów neutralnych, wyno-

szący aż 60%, daje duże szanse w zakresie podejmowania działań marketingowych 

mających na celu przekształcenie ich w lojalnych promotorów. W zakresie hipotezy 

drugiej wykazano, że wśród 10 analizowanych kryteriów formalnych osiem wyraźnie 

różnicowało wartości wskaźnika NPS. Wkładem własnym autora i elementem innowa-

cyjnym artykułu jest zastosowanie użytych narzędzi do pomiaru marketingu szeptanego 

warsztatów samochodowych oraz uzyskane wyniki. 

Wprowadzenie 

W warunkach silnej konkurencji w wielu branżach współczesne organizacje 

stają się „poszukiwaczami klientów” (Lotko, 2015, s. 5). Z tego względu lojal-

ność nabywców ma obecnie szczególną wartość. Badacze identyfikują modele 

lojalności bazujące na satysfakcji klientów, ich związkach z marką, wizerun-

kiem organizacji, czynnikami społecznymi i postawami (Brogan, Smith, 2011; 
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Dejnaka, 2007; Bolton, Kannan, Bramlett 2000). Jednocześnie obserwuje się 

rosnącą niewrażliwość, wręcz odporność konsumentów na tradycyjne narzędzia 

promocji (Lotko, 2013, s. 9). Jedną z alternatyw, mogącą pomóc w rozwiązaniu 

tego problemu, jest koncepcja marketingu szeptanego (word-of-mouth marke-

ting ‒ WoMM) (Rosen, 2003, s. 6). Polega on na wykorzystaniu sieci kontaktów 

międzyludzkich klientów, ich pozycji społecznej i dostępu do mediów, aby 

nieformalnymi kanałami rozpowszechnić wiarygodną informację o produkcie 

lub marce. Takie działania są szczególnie pożądane, gdy powszechna jest nieuf-

ność wobec mediów (Dwornik, 2010, s. 10), a największe zaufanie występuje 

wobec rekomendacji znajomych (90% osób) (Nielsen, 2010). 

W ciągu roku Polacy odwiedzają warsztaty samochodowe około 38,5 mln 

razy w celu dokonania obsługi technicznej lub naprawy samochodu. Ponad 83% 

tych wizyt dotyczy warsztatów niezależnych (ok. 32 mln wizyt). Łącznie korzy-

sta z nich 89,9% kierowców, podczas gdy na usługi ASO decyduje się tylko 

10,1% z nich (SDCM, 2016). Usługi obsługi technicznej i naprawy samocho-

dów są świadczone przez stacje obsługi i warsztaty samochodowe. Jednym  

z czynników kształtujących konkurencyjność warsztatów jest lojalność klientów 

(Włodarczyk, Janczewski, 2011, s. 37‒38).  

Z tego względu rozważany problem można uznać za istotny dla praktyki 

gospodarczej i wart metodycznego opracowania. Zatem za cel artykułu przyję-

to: po pierwsze, kwantyfikację nieformalnego przekazu marketingowego gene-

rowanego przez klientów warsztatów samochodowych oraz po drugie, identyfi-

kację charakterystyk formalnych różnicujących ten przekaz. Postawiono dwie 

hipotezy badawcze: 

H1: Wartość wskaźnika NPS wśród klientów warsztatów samochodowych jest 

niska. 

H2: Istnieją kryteria formalne różnicujące wartość wskaźnika NPS wśród klien-

tów warsztatów samochodowych. 

Postawione hipotezy zweryfikowano empirycznie. 

Marketing szeptany i wskaźnik Net Promoter Score (NPS) – przegląd  

literatury 

Z uwagi na postępujący ponowoczesny sceptycyzm konsumentów wobec trady-

cyjnych działań marketingowych obserwuje się coraz więcej działań o charakte-

rze nieformalnym, opartych na relacjach między organizacją a jej klientami 

(Lotko, 2013, s. 29). Należy do nich marketing szeptany (word-of-mouth mar-

keting), polegający na wykorzystaniu sieci kontaktów klientów, ich pozycji 

społecznej i dostępu do mediów, do rozpowszechnienia wiarygodnej informacji 

o ofercie dla klientów przez nieformalne kanały (Rosen, 2003; Kotler, 1991). 

Obejmuje on komentarze na temat danego produktu czy marki, wygłoszonych  

z wykorzystaniem dowolnych kanałów komunikacyjnych w danym okresie 
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(Rosen, 2003, s. 12). Nieraz używa się określeń „rozgłos” (Mruk, Pilarczyk 

2006, s. 235), „poczta pantoflowa” (Balter, Butman, 2007, s. 18) czy „fama” 

(Rosen, 2003, s. 5). Problematyka marketingu szeptanego od kilkunastu lat jest 

bardzo popularna, zatem w ostatnim czasie była przedmiotem wielu wartościo-

wych publikacji książkowych (Balter, Butman, 2007; Bohdanowicz, 2010; 

Dwornik, 2010; Sernovitz, 2014; Tkaczyk, 2007). 

Aspekt rozprzestrzeniania opinii i emocjonalnego zaangażowania w relację 

z marką poruszali w swoich pracach m.in. J. Griffin (1997) i K. Dziewanowska 

(2007). Wnioski z badań P. Kornety (2014) także jasno wskazują, że opinie 

rozprzestrzeniane przez klientów w sieciach społecznych wpływają na wizeru-

nek organizacji, w szczególności na jej postrzeganie przez potencjalnych klien-

tów. Potwierdzono również empirycznie słuszność założeń modelu koncepcyj-

nego, wykorzystanego do budowy wskaźnika Net Promoter Score (NPS) (Lot-

ko, 2015). Wskaźnik ten został zaproponowany przez F. Reichhelda (2003,  

s. 46) jako narzędzie badania lojalności klientów. Opiera się on na założeniu, że 

organizacja generuje „dobre” zyski pochodzące od lojalnych klientów oraz 

„złe” zyski pochodzące od klientów, którzy nie są zwolennikami marki. W dłu-

gim okresie te drugie przynoszą więcej szkody niż pożytku, bo pociągają za 

sobą falę złych opinii na temat przedsiębiorstwa, a w rezultacie utratę obecnych 

i potencjalnych klientów (Kozielski, 2011). Zatem klientów można podzielić na 

trzy grupy, w zależności od ich skłonności do rekomendacji organizacji innym: 

 promotorów (promoters), 

 neutralnych (fence sitters), 

 destruktorów (detractors).  

Podział ten zaprezentowano na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Idea wskaźnika Net Promoter Score 

Źródło: opracowano na podstawie: Korneta, 2014. 

Wskaźnik NPS jest miarą oceny relacji organizacji z klientami oraz postaw 

klientów wobec organizacji. Jest obliczany na podstawie odpowiedzi klientów 

na pojedyncze pytanie: „jak skłonny jesteś polecić organizację przyjacielowi 

lub znajomemu?”. Pomiar odpowiedzi jest rejestrowany na 11-punktowej skali 
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0‒10, gdzie 0 oznacza „całkowicie nieskłonny” do rekomendacji, a 10 „wyjąt-

kowo skłonny” do rekomendacji. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi klienci 

są klasyfikowani do jednej z trzech grup: promotorów (odpowiedzi 9‒10), obo-

jętnych (odpowiedzi 7‒8) oraz destruktorów (odpowiedzi 0‒6). Aby otrzymać 

wskaźnik NPS, odsetek destruktorów jest odejmowany od odsetka promotorów 

(NPS = P – D). Interpretuje się go w jednostkach naturalnych (bez %). 

Ogólnie przyjmuje się, że wartość NPS większa od 0 oznacza sytuację pozy-

tywną, natomiast NPS większe niż +50 oznacza sytuację znakomitą (Reichheld, 

2003). Według badań tego autora przeciętna wartość NPS dla firm mieści się  

w przedziale 10‒15. W przypadku światowej czołówki przedsiębiorstw NPS 

sięga 50‒80. Takie wartości osiągają np. marki Harley Davidson (NPS = 81), 

Amazon (NPS = 73) czy Apple (NPS = 66) (Reichheld, 2006, s. 75‒76). 

Szczegółowo historię wskaźnika NPS omawia w swojej pracy B. Hayes 

(2008), a przykłady jego zastosowania w pomiarze marketingu podaje R. Ko-

zielski (2011). 

Dyskusja wyników badania empirycznego 

Ilościowe badanie empiryczne przeprowadzono techniką ankiety tradycyjnej. 

Objęto nim dobraną celowo grupę 381 klientów warsztatów samochodowych 

Badanie przeprowadzono w lipcu 2017 roku. Uzyskane wyniki opublikowano  

w pozycji monograficznej (Lotko, Lotko, Korneta, 2018). W niniejszym artyku-

le analizę pogłębiono w kierunku wartości wskaźnika NPS i ich zróżnicowania. 

Z analizy danych wynika, że aż 83% ankietowanych skorzystało z usług 

warsztatu samochodowego co najmniej dwa razy w ciągu roku. Natomiast 12% 

odwiedzało warsztat co najmniej sześć razy. Oznacza to, że klienci z tej grupy 

korzystali z usług obsługi technicznej bądź naprawy samochodu średnio co dwa 

miesiące. Wśród wszystkich przeanalizowanych wizyt aż 70% stanowiły wizyty 

ponowne. W związku z tym widać, że utrzymanie lojalności klientów powinno 

być dla warsztatów istotne. 

W tabeli 1 przedstawiono frakcje trzech grup klientów dla wskaźnika NPS: 

destruktorów, neutralnych i promotorów. 

Tabela 1 

Frakcje destruktorów, klientów neutralnych i promotorów 

Lp. Grupa Frakcja 

1 Destruktorzy 30% 

2 Neutralni 60% 

3 Promotorzy 10% 

4 NPS ‒20 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z analizy tabeli 1 widać, że frakcja destruktorów jest liczna i wynosi 30%, 

zaś promotorów niewielka – 10%. Zwraca uwagę zdecydowanie największy 

odsetek klientów neutralnych (aż 60%), co świadczy o istnieniu dużego „pola 

manewru”. Organizacje przez umiejętne wykorzystanie instrumentów marke-

tingu mogą pozyskać tych klientów jako lojalnych promotorów, ale jednocze-

śnie zaniedbanie ich może spowodować, że staną się destruktorami. Wartość 

wskaźnika NPS = P ‒ D = 10% ‒ 30% = ‒20. Widać więc, że wobec przeciętnej 

wartości sugerowanej przez autora metody wynoszącej 10‒15, a minimalnej dla 

sytuacji pozytywnej równej 0, należy uznać, że w przypadku warsztatów samo-

chodowych sytuacja w zakresie marketingu szeptanego mierzonego lojalnością 

motywacyjną klientów jest zdecydowanie niekorzystna. 

Do analizy zróżnicowania wybrano zmienne stanowiące formalną charak-

terystykę klientów (pięć zmiennych), pojazdów (dwie zmienne) oraz sposobu 

ich eksploatacji (trzy zmienne). Łącznie rozpatrzono 10 zmiennych. 

W tabeli 2 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na płeć badanych. 

Tabela 2 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na płeć 

Lp. Grupa Kobiety Mężczyźni 

1 Destruktorzy 31% 29% 

2 Neutralni 60% 61% 

3 Promotorzy 9% 10% 

4 NPS ‒22 ‒19 

Źródło: opracowanie własne. 

Z analizy danych w tabeli 2 wynika, że występuje niewielka różnica  

w wartości wskaźnika NPS. Dla kobiet NPS = ‒22, a dla mężczyzn wynosi ‒19. 

Dla mężczyzn wartość NPS jest zatem większa, choć nieznacznie. Można 

uznać, że wartość NPS nie zależy od wieku respondentów. 

W tabeli 3 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na wiek badanych. 

Tabela 3 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na wiek 

Lp. Grupa Poniżej 20 lat 20‒30 lat 30‒40 lat 40‒50 lat Powyżej 50 lat 

1 Destruktorzy 67% 29% 31% 28% 27% 

2 Neutralni 33% 62% 56% 63% 64% 

3 Promotorzy 0% 9% 13% 9% 9% 

4 NPS ‒67 ‒20 ‒18 ‒19 ‒18 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza danych w tabeli 3 prowadzi do wniosku, że zdecydowanie i dra-

stycznie najniższa wartość wskaźnika NPS, równa ‒67, występuje w najmłod-

szej grupie użytkowników samochodów, czyli tych, którzy nie przekroczyli 

wieku 20 lat. We wszystkich pozostałych grupach wiekowych badana wartość 

mieści się w przedziale <‒20; ‒18>. Widać, że zdecydowanymi destruktorami 

opinii warsztatów samochodowych są najmłodsi klienci. 

W tabeli 4 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na wykształcenie respondentów. 

Tabela 4 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na wykształcenie 

Lp. Grupa Podstawowe Średnie Wyższe 

1 Destruktorzy 29% 36% 25% 

2 Neutralni 71% 61% 59% 

3 Promotorzy 0% 3% 15% 

4 NPS ‒29 ‒33 ‒10 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 można stwierdzić, że wartość 

wskaźnika NPS wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim, wyno-

sząca odpowiednio ‒29 i ‒33, jest zdecydowanie niższa niż wśród osób posia-

dających wykształcenie wyższe, dla których wynosi ona ‒10. Zatem klienci  

z wykształceniem wyższym w zdecydowanie większym stopniu są promotorami 

pozytywnych opinii o warsztatach (czy raczej w mniejszym stopniu są destruk-

torami opinii) niż osoby niemające takiego wykształcenia, które są raczej de-

struktorami. 

W tabeli 5 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na czas bycia użytkownikiem samochodu (jakiegokolwiek, nie tylko 

użytkowanego obecnie). 

Tabela 5 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na czas użytkowania samochodu 

Lp. Grupa Poniżej 10 lat 10‒20 lat 20‒30 lat Powyżej 30 lat 

1 Destruktorzy 32% 33% 29% 23% 

2 Neutralni 58% 58% 59% 69% 

3 Promotorzy 10% 9% 13% 8% 

4 NPS ‒22 ‒24 ‒16 ‒15 

Źródło: opracowanie własne. 

Z analizy danych zawartych w tabeli 5 wynika, że wartości wskaźnika 

NPS są zdecydowanie niższe dla dwóch pierwszych grup, jeśli chodzi o czas 

bycia użytkownikiem samochodu (‒22 dla użytkowników o stażu krótszym niż 

10 lat, ‒24 dla grupy o stażu 10‒20 lat). Natomiast dla dwóch grup o najdłuż-
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szym stażu bycia kierowcą, to jest 20‒30 lat i powyżej 30 lat wartości te są wy-

raźnie wyższe, wynosząc odpowiednio ‒16 i ‒15. Widać zatem, że kierowcy  

o najdłuższym stażu są bardziej skłonni polecać usługi warsztatów samochodo-

wych, z których korzystają, niż osoby kierujące pojazdami przez krótszy okres. 

W tabeli 6 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na lojalność wobec marki samochodu, czyli stwierdzenie, czy po-

przedni samochód był tej samej marki. 

Tabela 6 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na lojalność wobec marki samochodu 

Lp. Grupa Tak Nie 

1 Destruktorzy 22% 32% 

2 Neutralni 69% 59% 

3 Promotorzy 9% 10% 

4 NPS ‒13 ‒22 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 6 widać, że wartość 

wskaźnika NPS dla osób lojalnych wobec marki samochodu jest wyraźnie wyż-

sza (‒13) niż w przypadku osób nielojalnych wobec marki (lub posiadających 

dopiero pierwszy samochód), dla których ta wartość wynosi ‒22. Zatem klienci 

lojalni wobec marki samochodu są bardziej skłonni polecać usługi warsztatów 

niż klienci nielojalni. 

W tabeli 7 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na status samochodu w momencie zakupu, czyli pochodzenie z rynku 

pierwotnego (nowy) lub wtórnego (używany). 

Tabela 7 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na status samochodu w momencie zakupu 

Lp. Grupa Nowy Używany 

1 Destruktorzy 26% 31% 

2 Neutralni 58% 61% 

3 Promotorzy 17% 8% 

4 NPS ‒9 ‒23 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie analizy danych z tabeli 7 można wnioskować, że wartość 

wskaźnika NPS jest wyraźnie większa w przypadku użytkowników samocho-

dów kupionych jako nowe, wynosząc ‒9, a dla kierowców jeżdżących pojaz-

dami kupionymi jako używane, dla których NPS = ‒23. Widać więc, że respon-

denci użytkujący samochody pochodzące z rynku pierwotnego rozpowszechnia-

ją znacznie lepsze opinie o warsztatach niż posiadacze samochodów pochodzą-

cych z rynku wtórnego. 
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W tabeli 8 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na wiek samochodu. 

Tabela 8 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na wiek samochodu 

Lp. Grupa Poniżej 5 lat 5‒10 lat 10‒15 lat Powyżej 15 lat 

1 Destruktorzy 31% 33% 30% 22% 

2 Neutralni 60% 57% 62% 66% 

3 Promotorzy 9% 10% 8% 12% 

4 NPS ‒22 ‒23 ‒22 ‒10 

Źródło: opracowanie własne. 

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że wartość wskaźnika NPS jest 

zdecydowanie najwyższa wśród użytkowników samochodów najstarszych, czyli 

w wieku powyżej 15 lat. W tej grupie NPS = ‒10, podczas gdy w przypadku 

respondentów posiadających pojazdy z trzech pozostałych grup wiekowych 

wartości są zbliżone i wynoszą ‒22 albo ‒23. Zatem użytkownicy pojazdów 

wyraźnie najstarszych generują lepszy przekaz marketingowy niż posiadacze 

samochodów nowszych. 

W tabeli 9 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na roczny przebieg samochodu. 

Tabela 9 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na roczny przebieg samochodu 

Lp. Grupa 
Poniżej 10 tys. 

km 
10‒20 tys. km 20‒30 tys. km 

Powyżej 30 

tys. km 

1 Destruktorzy 27% 31% 32% 10% 

2 Neutralni 64% 58% 63% 60% 

3 Promotorzy 9% 11% 5% 30% 

4 NPS ‒18 ‒20 ‒27 ‒20 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza danych z tabeli 9 pozwala twierdzić, że wartości NPS dla dwóch 

grup o najniższych rocznych przebiegach (do 10 tys. km i 10-20 tys. km) oraz 

dla grupy o najwyższych rocznych przebiegach (powyżej 30 tys. km) są zbliżo-

ne i wynoszą odpowiednio ‒18, ‒20 i ‒20. Natomiast dla grupy respondentów  

o przebiegach przeciętnych (20‒30 tys. km) wartość NPS jest wyraźnie najniż-

sza i równa ‒27. Użytkownicy samochodów pokonujący rocznie przeciętne 

przebiegi są zatem wyraźnie mniej skłonni do polecania warsztatów samocho-

dowych niż kierowcy z pozostałych przedziałów. 

W tabeli 10 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na miejsce obsługiwania samochodu. 
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Tabela 10 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na miejsce obsługiwania samochodu 

Lp. Grupa ASO Warsztat niezależny Obydwie możliwości 

1 Destruktorzy 37% 33% 20% 

2 Neutralni 48% 55% 76% 

3 Promotorzy 15% 12% 3% 

4 NPS ‒22 ‒21 ‒17 

Źródło: opracowanie własne. 

Z danych zawartych w tabeli 10 wynika interesująca zależność, zgodnie  

z którą wartości wskaźnika NPS dla grup klientów korzystających wyłącznie  

z usług ASO oraz wyłącznie z usług warsztatów niezależnych są bardzo podob-

ne, wynosząc odpowiednio ‒22 i ‒21. Natomiast w przypadku klientów korzy-

stających zarówno z usług ASO, jak i warsztatów niezależnych wartość NPS 

jest nieco wyższa i wynosi ‒17. Tym niemniej różnice są nieznaczne i trudno je 

logicznie zinterpretować. Można zatem uznać, że miejsce serwisowania samo-

chodu nie różnicuje wartości NPS. 

W tabeli 11 przedstawiono zróżnicowanie wartości wskaźnika NPS ze 

względu na częstość wizyt w warsztacie samochodowym w ciągu roku. 

Tabela 11 

Zróżnicowanie wskaźnika NPS ze względu na częstość wizyt w warsztacie w ciągu 

roku 

Lp. Grupa Poniżej 4 4‒7 Powyżej 7 

1 Destruktorzy 29% 29% 50% 

2 Neutralni 57% 68% 50% 

3 Promotorzy 14% 3% 0% 

4 NPS ‒15 ‒26 ‒50 

Źródło: opracowanie własne. 

Zawarte w tabeli 11 dane dotyczące zróżnicowania wartości wskaźnika 

NPS ze względu na częstość wizyt w warsztacie samochodowym w ciągu roku 

wskazują na charakterystyczną zależność, zgodnie z którą im częstsze wizyty  

w warsztacie, tym niższa wartość NPS. W grupie respondentów, którzy korzy-

stali z usług warsztatu nie częściej niż cztery razy w ciągu roku NPS = ‒15,  

w grupie osób odwiedzających warsztat od czterech do siedmiu razy rocznie 

NPS = ‒26, a wśród klientów serwisujących pojazd częściej niż siedem razy 

rocznie NPS = ‒50. Widać zatem wyraźnie, że wzrost częstości korzystania  

z usług warsztatu samochodowego powoduje znaczący spadek wartości wskaź-

nika NPS. W ten sposób zakończono analizę zróżnicowania wartości wskaźnika 

NPS. 
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Podsumowanie 

Dokonując pomiaru marketingu szeptanego warsztatów samochodowych osią-

gnięto następujące wnioski: 

1. W zakresie hipotezy H1, zgodnie z którą wartość wskaźnika NPS wśród 

klientów warsztatów jest niska i wynosi ‒20. Jednocześnie bardzo wysoki 

odsetek klientów neutralnych (60%) w przypadku podejmowania przez 

warsztaty umiejętnych działań marketingowych daje szansę na ich prze-

kształcenie w lojalnych promotorów. 

2. W zakresie hipotezy H2, stanowiącej, że istnieją formalne kryteria różnicu-

jące wartość wskaźnika NPS, stwierdzono, że: 

 wartość NPS nie zależy od wieku respondentów, 

 zdecydowanymi destruktorami opinii warsztatów samochodowych są 

najmłodsi klienci, 

 klienci z wykształceniem wyższym w zdecydowanie większym stopniu 

kreują pozytywny przekaz marketingowy niż osoby nieposiadające ta-

kiego wykształcenia, 

 kierowcy o najdłuższym stażu są bardziej skłonni polecać usługi warsz-

tatów samochodowych niż osoby kierujące pojazdami przez krótszy 

okres, 

 klienci lojalni wobec marki samochodu są bardziej skłonni polecać 

usługi warsztatów niż klienci nielojalni, 

 respondenci użytkujący samochody pochodzące z rynku pierwotnego 

rozpowszechniają znacznie lepsze opinie o warsztatach niż posiadacze 

samochodów pochodzących z rynku wtórnego, 

 użytkownicy pojazdów wyraźnie najstarszych generują lepszy przekaz 

marketingowy niż posiadacze samochodów nowszych, 

 użytkownicy samochodów pokonujący rocznie przeciętne przebiegi są 

wyraźnie mniej skłonni do polecania warsztatów samochodowych niż 

pozostali kierowcy, 

 miejsce serwisowania samochodu (ASO albo niezależny warsztat) nie 

różnicuje wartości NPS, 

 wzrost częstości korzystania z usług warsztatu samochodowego powo-

duje znaczący spadek wartości wskaźnika NPS. 

Zatem obydwie hipotezy potwierdzono na gruncie empirycznym. 
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Measuring Word-of-Mouth Marketing of Garages 

Keywords: word-of-mouth marketing, garages, services, behavioral loyalty, Net Pro-

moter Score 

Summary. The purpose of the paper is twofold: (1) to quantify an informal marketing 

message generated by customers of garages and (2) to identify formal characteristics 

differentiating this message. According to the first hypothesis it was researched that the 
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value of the NPS index equals to -20, so it is decidedly low. Simultaneously a meaning-

ful 60% fraction of fence sitters gives a great chance of taking up marketing activities 

aiming at transforming them into loyal promoters. According to the second hypothesis it 

was proved that among 10 analyzed formal criteria 8 significantly differentiated values 

of the NPS index. Author’s contribution and novelty of the paper are the use of the 

mentioned tools in measuring word-of-mouth marketing of garages and the obtained 

results. 

Translated by Aleksander Lotko 
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Innowacje proekologiczne w chińskim rolnictwie  
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie kierunków planu strategicznego rządu 

Chin, zorientowanego na modernizację chińskiego sektora rolnego przez wdrażanie no-

woczesnych rozwiązań i pogłębienie postępu technicznego, co z kolei pozwala na zwięk-

szenie konkurencyjności podmiotów w tym sektorze. W artykule przedstawiono wdraża-

nie nowoczesnych technologii rolniczych, które pozwalają na produkcję przyjazną śro-

dowisku, jako wyraz kształtowania społecznej odpowiedzialności i świadomości ekolo-

gicznej producentów w chińskim sektorze rolno-spożywczym. Mają one na celu podnie-

sienie jakości produktów rolnych w kontekście zwiększenia poziomu zaspokojenia po-

trzeb i zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego konsumentów. Rozważania zostały 

poparte przykładami rozwiązań wdrożonych przez chińskich producentów w wybranych 

obszarach tego sektora. W końcowej części przedstawiono wyniki i perspektywy dal-

szego rozwoju sektora rolnego w Chinach. Artykuł opiera się na analizie danych uzyska-

nych z raportów specjalistycznych instytutów badawczych i agencji doradczych, a także 

innych drugorzędnych źródeł informacji. 
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Wprowadzenie 

Chiny postrzegają wyżywienie ludzi jako najwyższy priorytet dla rozwoju go-

spodarczego i społecznego kraju. Z tego względu rolnictwo jest uważane za sek-

tor o znaczeniu kluczowym, a modernizacja rolnictwa ma kluczowe znaczenie 

dla zwiększenia jego zintegrowanej zdolności produkcyjnej, ustanawiając me-

chanizm, który zapewni długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe i pro-

muje zrównoważony rozwój, który jest przyjazny dla środowiska. 

Chociaż populacja Chińskiej Republiki Ludowej (1,409 miliarda) stanowi 

jedną piątą światowej populacji, to grunty orne w Chinach stanowią jedynie 5‒

7% w skali globalnej. To właśnie ten niedobór gruntów ornych w połączeniu ze 

wzrostem liczby ludności spowodował, że rozwój innowacji w dziedzinie rolnic-

twa znalazł się na szczycie listy priorytetów chińskiego rządu, gdyż bez rozwią-

zania tego problemu Chiny, jako najbardziej zaludniony kraj na świecie, nie 

byłby w stanie iść do przodu i osiągać korzystnego tempa wzrostu (Jinyue, 2018). 

Kluczowa rola modernizacji rolnictwa w obecnej polityce rządowej została 

podkreślona przez Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpinga, pod-

czas 19. Kongresu Narodowego Komunistycznej Partii Chin, który odbył się  

w październiku 2017 roku. Należy jednak zauważyć, że osiągnięcie tego celu jest 

możliwe tylko dzięki zintensyfikowanym pracom badawczym i technologicznym 

w sektorze rolno-spożywczym (Zhang, 2017). Znalazło to również odzwiercie-

dlenie w Trzynastym Pięcioletnim Planie Rozwoju Gospodarczego kraju. Zgod-

nie z postanowieniami planu za dwie główne ścieżki przyjęto: rozwój chińskiego 

rolnictwa i nauk przyrodniczych oraz pobudzanie innowacji technologicznych. 

W nadchodzących latach Chiny skoncentrują się zatem przede wszystkim 

na ulepszeniu przemysłu high-tech w rolnictwie. Osiągnięcie tego celu wymaga 

wzmocnienia kluczowych obszarów, tj. związanych z: biotechnologią, inteligent-

nymi maszynami, nowymi materiałami rolnymi, nowoczesną produkcją żywno-

ści i ochroną rolno-środowiskową. Ponadto planowana jest regularna budowa 

parków naukowo-technologicznych i inkubatorów rolnych, co ma zachęcać do 

stosowania innowacji w celu poprawy jakości procesów, modeli biznesowych  

i obsługi klienta, a także rozwoju innowacyjnych firm high-tech w sektorze rolno-

-spożywczym. 

Planuje się także rozwijać i wzmacniać współpracę międzynarodową  

w dziedzinie nauk rolniczych i technologii. W tym celu zostaną wykorzystane 

flagowe strategie chińskiego rządu, czyli Go Global i One Belt and One Road. 

Stworzy to bowiem szerszy zakres rozwoju rolnictwa i pełnego wykorzystania 

rynków, objętych przez te dwie inicjatywy, oraz zasobów, które wygenerują. To 

z kolei poprawi zdolność Chin do tworzenia innowacji w kluczowych obszarach 

rolnictwa. W ten sposób wzmocniona zostanie również międzynarodowa współ-

praca państw w zakresie podejmowania dwustronnych i wielostronnych badań 
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oraz rozwoju technologii rolniczych (National People's Congress Of China, 

2016). 

Konieczne jest rozwijanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych  

w sektorze rolno-spożywczym, które prowadzą do poprawy efektywności, czasu 

inwestycji i kosztów dystrybucji, stymulując lokalne gospodarki przez zwiększe-

nie popytu na produkty o wyższej wartości. Sieć dystrybucji łańcucha chłodni-

czego w całym kraju, która jest wciąż słabo rozwinięta, również wymaga inten-

sywnego rozwoju. 

Jednak osiągnięcie zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego 

wymaga od chińskich przedsiębiorstw ciągłej aktualizacji wiedzy i wykorzysta-

nia nowoczesnych technologii. Wraz z szybkim rozwojem gospodarczym oraz 

postępem nauki i technologii zapotrzebowanie ludzi na żywność wykracza da-

leko poza proste zaspokojenie podstawowych potrzeb. Nic więc dziwnego, że 

obecnie w Chinach kładzie się nacisk na potrzebę wprowadzenia większej liczby 

innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, inteligentniejszej produkcji  

i dystrybucji żywności, a także wdrażania nowych technologii na obszarach rol-

niczych (Xi, 2017). Doprowadziło to do stworzenia nowego terminu bizneso-

wego – „technologia rolno-spożywcza”. Koncentruje się ona głównie na promo-

waniu rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego przy użyciu nowych techno-

logii i obejmuje m.in. prace nad znalezieniem lub stworzeniem substytutów żyw-

ności i nowych nasion, a także rozwój nowych rozwiązań dla technologii stoso-

wanych w restauracjach, inteligentnych kuchniach, bezpieczeństwie żywności  

i agrotechnice. 

Celem artykułu jest przedstawienie kierunków strategii Go Global ukierun-

kowanej na modernizację chińskiego sektora rolno-spożywczego przez wdraża-

nie nowoczesnych rozwiązań i pogłębienie postępu technologicznego, co z kolei 

pozwala na zwiększenie konkurencyjności podmiotów działających w tym sek-

torze. 

Kierunki modernizacji chińskiego rolnictwa 

Głównym celem, który Chiny będą starały się w następnych latach realizować, 

jest zbudowanie wydajnego i przyjaznego dla środowiska systemu rolnego, 

umożliwiającego oszczędzanie zasobów i utrzymanie podaży produktów rol-

nych, przy jednoczesnej poprawie sytuacji ekonomicznej rolników. Prognozy 

wskazują, że do 2020 roku produkcja zboża w Chinach wzrośnie o 50 mln ton  

w porównaniu z rokiem 2015 i osiągnie 550 mln ton. Jednocześnie spodziewany 

jest znaczny wzrost produktywności rolnictwa z 30 tys. juanów (w 2015 r.) do 

ponad 47 tys. juanów (w 2020 r.) (Demaree, 2016). 

Aby osiągnąć wyznaczone cele, Chińska Rada Państwowa zainicjowała 

kampanię promocyjną dotyczącą reform w rolnictwie. Restrukturyzacja obej-
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muje: modernizację obecnej struktury plantacji i przemysłu rybnego, a także po-

prawę jakości hodowli zwierząt. Rząd podkreśla potrzebę zrównoważonego roz-

woju rolnictwa i ulepszeń w dziedzinie technologii rolniczej. Z tego powodu na-

leży opracować odpowiednio dopasowany dla zasobów rolnych i pojemności 

każdego regionu plan maksymalizujący poziom osiąganej wydajności gruntów. 

Dla zapewnienia jakości chińskiego produktu rolnego i bezpieczeństwa 

żywności planuje się stworzenie specjalnego systemu monitorowania produkcji 

rolnej w celu poprawy standardowej zdolności produkcyjnej. 

Co więcej, chiński rząd deklaruje gotowość do wzmocnienia wsparcia fi-

nansowego przeznaczonego dla rolnictwa. Obejmuje ono optymalizację polityki 

w zakresie inwestycji prowadzonych w dziedzinie rolnictwa oraz poprawę w ob-

szarach: wsparcia kredytowego, dopłat rolnych, ubezpieczeń rolnych i regulacji 

rynku dotyczących użytkowania gruntów i produktów rolnych (Demaree, 2016). 

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rolnictwa 

Aby osiągnąć cel strategiczny, tj. modernizację rolnictwa i bardziej racjonalną 

gospodarkę zasobami oraz poprawę stanu środowiska, zasadnicze znaczenie ma 

dalsze promowanie naukowych i technologicznych innowacji w tym sektorze. 

Obecnie Chiny, produkując aż 25% światowej żywności dla około 20% świato-

wej populacji, zakończyły przemianę z kraju odbiorcy pomocy żywnościowej do 

dawcy tej pomocy. 

W 2016 roku został zatwierdzony przez Radę Państwową Komitetu Central-

nego CPC plan Outline for Healthy China 2030. Głównym jego celem jest po-

prawa systemu norm bezpieczeństwa żywności i osiągnięcie zgodności norm 

bezpieczeństwa żywności stosowanych w Chinach z międzynarodowymi stan-

dardami. Ciągłe monitorowanie, doskonalenie i ocena potencjalnych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa żywności mają być zasadą dochodzenia do tego celu. W ten 

sposób chiński rząd chce osiągnąć pełną kontrolę ryzyka w obszarze bezpieczeń-

stwa żywnościowego do 2030 roku (Feng, 2018). 

W ciągu ostatnich pięciu lat Chiny dokonały wielu znaczących osiągnięć  

w nowoczesnej produkcji rolnej. Zdolność produkcyjna chińskiego rolnictwa 

osiągnęła wyższy poziom, wyrażony wolumenem produkcji ziarna wynoszącym 

620 mln ton w 2015 roku, przy jednoczesnym wzroście dochodu rolnika do 1739 

USD, co oznacza wyższą stawkę niż produkt krajowy brutto lub dochód osią-

gnięty przez mieszkańców miasta na jednego mieszkańca. Do tego wzrostu nie-

wątpliwie przyczyniła się realizacja osiągnięć naukowych i technologicznych. 

Oznacza to przejście od modelu biznesowego w rolnictwie i produkcji roślinnej 

opartego na zasobach do modelu bazującego na nauce i technologii. Pozwoliło to 

na znaczny wzrost poziomu mechanizacji w rolnictwie, który obejmował 63% 

procesów produkcyjnych (sadzenie i zbiór), a także skuteczne nawadnianie grun-

tów rolnych, obejmujące 52% gruntów rolnych. W rezultacie wdrożenie nowych 
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modeli gospodarki rolnej przyczyniło się do zrównoważonego wzrostu poten-

cjału rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Oceniając innowacje w dziedzinie rolnictwa i zrównoważonego rozwoju  

w Chinach, można zauważyć postępy w takich obszarach jak: hybrydowa ho-

dowla ryżu, produkcja i genetyczna poprawa drobnych zbóż, produkcja roślin 

strączkowych, badania i produkcja nasion rzepaku, ewolucja i udomawianie ba-

wełny, innowacje w systemie upraw, zarządzanie agronomią ryżu, badania gene-

tyczne oparte na genomice i mapowanie QTL. 

Jako jeden z głównych chińskich wkładów w naukę o uprawach należy 

uznać osiągnięcia w produkcji ryżu, gdyż ryż hybrydowy zasadzono na ponad 

50% ziemi ryżowej w Chinach. Dlatego oczekuje się, że ryż ten będzie nadal 

przyczyniał się do światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Poza głównymi 

zbożami, takimi jak: ryż, kukurydza i pszenica, warto zauważyć, że kilka mniej-

szych zbóż, takich jak: berberys, sorgo, jęczmień, owies i proso, ma znaczny 

udział w chińskim rolnictwie, wzbogacając w ten sposób zasoby żywności w Chi-

nach. Ich wysoka tolerancja na suszę i wysoka efektywność wykorzystania na-

wozów stwarza bowiem nowe możliwości rozwoju przyjaznych dla środowiska 

upraw i bardziej zróżnicowanego zaopatrzenia ludzi i zwierząt w żywność (Xu, 

Li, Wan, 2017). 

Z uwagi na szybsze niż wskazuje średnia światowa ocieplenie klimatu  

w Chinach niezwykle ważne są innowacje prowadzące do rozwoju nowych od-

mian upraw, ich optymalizacji oraz dostosowania regionu uprawy. Będzie to jed-

nak zależało od konkretnych regionów uprawy, pór roku i samych upraw. Ko-

nieczne jest zatem inwestowanie w inteligentną politykę rolną w zakresie kli-

matu, wykorzystywanie nowej wiedzy i technologii, a także w rozwój infrastruk-

tury celem zwiększenia odporności systemu upraw (Xu, Li, Wan, 2017; Li, Liu, 

Min, 2011; Cyranoski, 2018). 

Inicjatywy wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego 

Ważnym przejawem promocji zrównoważonego rolnictwa w Chinach było wpro-

wadzenie w 2015 roku wartego 200 mln USD projektu ekologicznego rolnictwa. 

Realizacja jego założeń umożliwiła rolnikom z pięciu różnych prowincji w Chi-

nach korzystanie z rządowych dotacji i wsparcia technicznego. Jak wynika z ba-

dania przeprowadzonego w 2010 roku, rolnictwo było główną przyczyną zanie-

czyszczenia wody w Chinach, ponieważ szacuje się, że tylko ok. 30‒40% zasto-

sowanych pestycydów spełniało zamierzone funkcje, podczas gdy pozostałe zo-

stały uwolnione do środowiska lub wpłynęły na produkty rolne w sposób zagra-

żający bezpieczeństwu żywności. W związku z tym pojawiła się silna potrzeba 

zmniejszenia ilości stosowanych pestycydów i nawozów. W rezultacie w 470 141 

chińskich wiejskich gospodarstw domowych zainstalowano biogeneratory oraz 
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odnowioną kuchnię i toaletę. Celem tej inicjatywy było zmniejszenie zanieczysz-

czenia powietrza w pomieszczeniach, zaoszczędzenie czasu na zbieranie drewna 

opałowego i gotowanie na nim, zwiększenie dochodów przez zmniejszenie wy-

datków na węgiel i nawozy, poprawę warunków sanitarnych i środowiska, 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę ogólnej jakości życia miesz-

kańców. Projekt skupił się również na pomocy w przekształcaniu odpadów zwie-

rzęcych w paliwo do użytku domowego zamiast zanieczyszczania lokalnych za-

sobów wody. W niektórych obszarach drony i inne zaawansowane technologicz-

nie metody uzupełniają profesjonalne usługi zarządzania szkodnikami. Projekt 

został wsparty przez Bank Światowy (The World Bank, 2016).  

Należy podkreślić, że realizując politykę proekologiczną, tylko w pierwszej 

połowie 2017 roku chiński rząd uruchomił prawie 8000 projektów związanych  

z oczyszczaniem wody, o wartości 667,5 mld RMB (100 mld USD) (Blenkinsop, 

2017). 

Ponadto biorąc pod uwagę negatywny wpływ stosowania nawozów na śro-

dowisko (zanieczyszczenie wody, zakwaszenie gleby i przyczynianie się do glo-

balnego ocieplenia), Chiny koncentrują się na promowaniu świadomości społecz-

nej wśród obywateli poprzez pobudzanie ich uczestnictwa w ochronie środowi-

ska na obszarach wiejskich. 

Obecnie w całym kraju powstaje ponad 260 krajowych parków technolo-

gicznych zajmujących się rolnictwem i naukami ścisłymi oraz promujących nowe 

technologie rolne w dziedzinie wydajnego gospodarowania wodą i hodowli zwie-

rząt, które mają służyć częściowo jako prezentacja technologii, a częściowo jako 

pilotażowe gospodarstwa badawczo-rozwojowe. Niektóre z tych podmiotów za-

pewniają dotacje dla przedsiębiorców. Podkreśla się również rolę uniwersytetów 

rolniczych, które tworzą przestrzeń dla startujących zespołów studentów i absol-

wentów. Jako przykład można wskazać tzw. Cyb-Bot, czyli firmę zajmującą się 

robotyką i automatyką, która otrzymała pieniądze z Chińskiego Funduszu Uni-

wersyteckiego. 

Efekty zaangażowania sektora komercyjnego w proces przekształcania  

w faktyczne przedsiębiorstwa spożywcze są już widoczne. Dowodem tego jest 

4000 firm typu start-up uruchamianych każdego dnia. Należy jednak podkreślić, 

że tzw. start-upy żywnościowe stanowią jedynie niewielką ich część. Najbardziej 

aktywne w tym obszarze są tzw. firmy „online-to-offline” (O2O), takie jak: 

Ele.me (dostawca żywności B2C o wartości 4,5 mld USD) i Meicai (dostawca 

produktów spożywczych B2B o wartości 2 mld USD) (UHY, 2018). 

Chociaż chińskie inwestycje w sektorze rolno-spożywczym nie osiągnęły 

jeszcze tempa podobnego jak w innych częściach świata, należy się spodziewać, 

że w końcu przyspieszą, gdyż młode, niedoinwestowane firmy na rynku wyka-

zują potencjał rozwojowy, a tworzenie nowych marek żywności jest dobrym kie-

runkiem inwestycji, który napędza chińską konsumpcję. Tworzenie zdrowego 
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ekosystemu firmy jest zgodne z założeniami polityki modernizacji rolnictwa, ale 

wymaga odpowiednich inwestorów, mentorów, a przede wszystkim wsparcia 

rządowego (Bites, 2016). 

Należy podkreślić, że dążenia Chin do wdrożenia rolnictwa ekologicznego 

w ich systemie rolniczym są wspierane nie tylko przez rząd, ale także przez sa-

mych Chińczyków. Doskonałym przykładem takich działań jest inicjatywa, którą 

podjęto w 2005 roku w China Agricultural University w Pekinie i realizowano 

do roku 2015. Celem tej inicjatywy, rozpoczętej przez Fusuo Zhanga, profesora 

żywienia roślin i dziekana Kolegium Zasobów i Nauk o Środowisku oraz jego 

współpracowników, było odkrycie najbardziej zrównoważonych lokalnych prak-

tyk rolniczych odpowiednich dla każdego regiou Chin, które następnie zastoso-

wano w setkach chińskich gospodarstw. W wyniku tej inicjatywy prawie 21 mln 

rolników zmieniło dotychczasowe praktyki, przyjmując nowoczesne, oparte na 

zmniejszeniu zużycia nawozów (o 1,2 mln ton) rozwiązania w zarządzaniu gle-

bami i wybierając bardziej odpowiednie nawozy dla miejscowych gleb. Przyczy-

niło się to do zwiększenia zbiorów, gdyż średnie plony ryżu, kukurydzy i psze-

nicy wzrosły o ponad 10% w porównaniu do wcześniej stosowanych konwencjo-

nalnych metod uprawy (China persuades…, 2018). Spodziewając się, że świa-

towe zapotrzebowanie na żywność podwoi się w 2050 roku, w porównaniu  

z 2005 rokiem, naukowcy mają nadzieję, że wyniki tej inicjatywy będzie można 

zastosować również w innych krajach na całym świecie. 

Ponadto ma zostać uruchomiony system wspólnego majątku zbiorowego na 

wsi, który będzie oferować akcje i dywidendy mieszkańcom obszarów wiejskich 

w Chinach. Aby było to jednak możliwe, konieczna jest poprawa systemu zarzą-

dzania rolnictwem. Dlatego zgodnie z założeniami planu władze zachęcają wio-

dące firmy w kraju do zaangażowania i włączenia mieszkańców wsi do realizacji 

tego celu. Podkreśla się, że utrzymanie środowiska rolnego ma kluczowe znacze-

nie dla rozwoju chińskiego rolnictwa. W związku z tym motywuje się obywateli 

Chin do ograniczenia stosowania nawozów i pestycydów oraz promowania bez-

piecznego usuwania odpadów rolniczych, a tym samym do ochrony krajowych 

gruntów ornych, lasów i obszarów trawiastych, a także zasobów wody oraz ryb 

(Demaree, 2016). 

Aktualne osiągnięcia Chin w dziedzinie nauk rolniczych i technologii 

Postępy Chin w dziedzinie nauk rolniczych i technologii można podsumować  

w trzech punktach. Po pierwsze i przede wszystkim znacznie wzrosła zdolność 

do innowacji w dziedzinie rolnictwa. Uruchomienie platform badawczych dla ge-

nomiki funkcjonalnej, proteomiki, metabolizmu i innych technik molekularnych 

stworzyło podstawę do udoskonalenia ważnych cech agronomicznych, takich jak 

wydajność, jakość i odporność na stres biotyczny i abiotyczny, przyczyniając się 

z kolei do rozwoju teorii i poprawy metod uprawy. Ponadto poczyniono postępy 
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w wyjaśnianiu mechanizmów funkcjonalnych składników terapeutycznych, co 

znacznie przyspieszyło odkrycie leków hodowlanych. 

Po drugie, przełom dokonał się w kluczowych technologiach branżowych. 

Budowa platform doboru genomu z wykorzystaniem inżynierii komórek i infor-

matyki hodowlanej pobudziła bowiem rozwój nowoczesnego przemysłu nasien-

nego. Z kolei przełom w zakresie technik przetwarzania, takich jak wydajne, au-

tomatyczne pobieranie i separacja produktów rolnych, a także przyjazne dla śro-

dowiska i niskoenergetyczne technologie suszenia, przyczynił się do rozwoju 

przemysłu spożywczego. 

Po trzecie, innowacje techniczne znacznie poprawiły wykorzystanie zaso-

bów rolnych. Stworzenie teorii i metod oszczędzania wody i dystrybucji roślin  

o wysokiej wydajności i lepszej jakości przyczyniło się do opracowania zintegro-

wanego systemu technologicznego dla rolnictwa w regionach suchych i półsu-

chych. Technologia ściółkowania słomy ryżowej stosowana w południowych re-

gionach górskich, w tym w prowincjach Yunnan i Guizhou, zmniejszyła straty 

wody i gleby na zboczach o 70% oraz zwiększyła wydajność gleby o 20% (Xu, 

Li, Wan, 2017). 

Rozwój nowych technologii internetowych, takich jak bezprzewodowe sieci 

czujników, komunikacja i przetwarzanie w chmurze, inteligentne przetwarzanie 

informacji przyczynia się do stworzenia kompleksowych systemów śledzenia 

produkcji i konsumpcji najważniejszych produktów rolnych. Duże kombajny  

i inteligentne technologie, takie jak te wspierane przez system nawigacji sateli-

tarnej Beidou, zrewolucjonizowały przemysł maszyn rolniczych. 

Współpraca Chin i krajów OECD w zakresie modernizacji rolnictwa 

Warto podkreślić, że dla osiągnięcia optymalnego rozwoju handlu produktami 

rolnymi dąży się do rozwijania współpracy zewnętrznej chińskiego przemysłu 

rolnego. Znajduje to zwłaszcza odzwierciedlenie w stałej współpracy Państwa 

Środka z krajami OECD w kwestiach związanych z rolnictwem, która została 

pogłębiona w 2016 roku. W ciągu ostatnich lat obie strony wspólnie podejmo-

wały wysiłki na rzecz połączenia wdrażanych polityk w celu wzmocnienia sys-

temu innowacji w rolnictwie, zwiększenia tempa wzrostu wydajności i dywersy-

fikacji źródeł zaopatrzenia w żywność przez większą integrację rynków krajo-

wych i międzynarodowych rynków rolno-spożywczych. 

Od 2005 roku Chiny uczestniczą w corocznej ewaluacji OECD w zakresie 

monitorowania i oceny polityki rolnej. Stanowi to unikalne źródło obiektywnych 

i przejrzystych informacji w 50 krajach, które tworzą większość globalnej warto-

ści dodanej w rolnictwie, oferując również szeroką perspektywę dotyczącą roz-

woju polityki rolnej. Ponadto w październiku 2017 roku OECD i MOA współor-

ganizowały coroczne warsztaty na temat polityki handlowej i rolno-spożywczej, 

które odbyły się w Pekinie. 
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Należy zaznaczyć, że w 2018 roku zostanie opublikowane sprawozdanie na 

temat innowacji, produktywności rolnej i zrównoważonego rozwoju w Chinach, 

opracowane wspólnie przez Chiny i OECD, we współpracy z chińskim Deve-

lopment Research Center of the State Council (DRC) oraz udziałem MOA, Mi-

nisterstwa Finansów Chińskiej Republiki Ludowej (MOF), MOST oraz NDRC. 

Chiny i OECD współpracują ponadto z Chinese Academy of Agricultural 

Sciences (CAAS) nad opracowaniem rocznej prognozy rolnej OECD-FAO, która 

jest nieocenioną publikacją, dostarczającą szczegółowych prognoz średniookre-

sowych perspektyw ważnych towarów w głównych gospodarkach światowych. 

W lutym 2018 roku OECD i FAO zorganizowały wspólne spotkanie w celu 

inauguracji wdrożenia pilotażowego programu Wytycznych OECD-FAO w spra-

wie Odpowiedzialnych Łańcuchów Dostaw Rolniczych. Była to odpowiedź na 

wezwanie ministrów rolnictwa państw G20 do promowania odpowiedzialnych 

inwestycji rolnych. OECD z zadowoleniem przyjmuje chińskie firmy działające 

w łańcuchu wartości rolniczych, aby uczestniczyć w tym programie, i jest gotowa 

zapewnić wsparcie swoim doświadczeniem politycznym i praktyką w tej dzie-

dzinie (OECD/FAO…, 2017). 

Podsumowanie 

Chiny stoją obecnie przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z przekształce-

niem sektora rolno-spożywczego z systemu tradycyjnego w nowoczesny system 

oparty na wdrażaniu nowych technologii, zapewniających wysoką wydajność, 

bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę środowiska naturalnego. Wymaga to 

jednak holistycznego podejścia, obejmującego wymiar technologiczny, ekono-

miczny i społeczny. Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zintensyfikować ba-

dania nad kluczowymi technologiami produkcji: nasion, leków, pasz i sprzętu 

rolniczego następnej generacji. Konieczne jest również szerokie wykorzystanie 

postępów w dziedzinie technologii informacyjnej, która wspiera modernizację 

procesów rolniczych. Nie można jednak zapominać, że Chiny wciąż znajdują się 

w krytycznym punkcie transformacji gospodarczej. Zdolność produkcyjna rol-

nictwa nadal nie jest stabilna, a wsparcie nauki i technologii nie jest jeszcze wy-

starczające, dlatego powinno się intensyfikować wysiłki w celu jego stałego 

zwiększania. 
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Eco-friendly Innovation in Chinese Agriculture as an Expression  

of the Implementation of the Strategic Plan for 2016‒2020 

Keywords: agriculture, innovation, new technologies, proecology, strategic plan 

Summary. The objective of the paper is to present the directions of the strategic plan of 

the Chinese government, focused on the modernization of the Chinese agricultural sector 

by implementing modern solutions and deepening technical progress, which in turn al-

lows increasing the competitiveness of entities in this sector. The paper presents the im-

plementation of modern agricultural technologies that allow for environmentally friendly 

production as an expression of shaping the social responsibility and ecological awareness 

of producers in the Chinese agricultural sector. They are aimed at improving the quality 

of agricultural products in the context of increasing the level of meeting the customers’ 

needs and increasing their nutritional safety. The considerations are supported by exam-

ples of solutions implemented by Chinese producers in selected areas of the analysed 
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sector. In the final part the results and prospects for further development of the agricul-

tural sector in China have been presented. The paper is based on the analysis of data 

obtained from reports of specialist research institutes and consultancy agencies, as well 

as other secondary sources of information. 

Translated by Karolina Łopacińska 
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Seniorzy jako konsumenci prywatnych  
usług zdrowotnych 
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Słowa kluczowe: seniorzy, starzenie się społeczeństwa, prywatna opieka medyczna, 

ubezpieczenia zdrowotne, opieka geriatryczna 

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie segmentu klienta starszego (powyżej 

65. roku życia) jako konsumenta prywatnych usług zdrowotnych. Omówiono 

charakterystykę demograficzno-społeczną osób starszych pod kątem takich czynników, 

jak: oczekiwana długość życia, poziom wykształcenia, dochody, aktywność zawodowa, 

a także obiektywną  i subiektywną ocenę stanu zdrowia. Przeanalizowano również 

potrzeby i zachowania konsumenckie seniorów w zakresie usług zdrowotnych  

w ostatnich latach, tj. częstotliwość i rodzaj utylizowanych usług oraz strukturę 

wydatków przeznaczanych na ten cel. Następnie w odniesieniu do świadczeń 

gwarantowanych przez system publiczny dokonano porównania komercyjnej oferty 

produktowej dla osób starszych. W ostatniej części artykułu poruszono aspekt kierunku 

rozwoju oferty produktowej dla seniorów, szczególnie z uwzględnieniem wykorzystania 

rozwiązań telemedycznych.  

Wprowadzenie 

Według danych Eurostatu, w 2060 roku co trzeci Polak będzie emerytem. Choć 

jest to perspektywa odległa, to skutki zjawiska starzenia się społeczeństwa można 
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obserwować już teraz. Zmiana, jaka zaszła w strukturze ludności Polski na prze-

strzeni niespełna 30 lat jest szczególnie wyraźna, gdy obserwuje się przekształ-

canie się modelu piramidy płci i wieku z progresywnej na regresywną (GUS, 

2018a). Negatywne trendy demograficzne będą generować obciążenie dla pań-

stwa w wielu aspektach, zwłaszcza przez konieczność znaczącego wzrostu wy-

datków na emerytury i ochronę zdrowia. Według raportu PIU „Jak ubezpieczenia 

zmieniają Polskę i Polaków”, wydatki na sektor zdrowia w Polsce są jednymi  

z najniższych w OECD (Polska Izba Ubezpieczeń, 2017, s. 25). Aby sprostać 

rosnącym zapotrzebowaniom zdrowotnym polskiego społeczeństwa, do 2030 

roku wydatki na zdrowie musiałyby wzrosnąć od 1% do 2% PKB, co realnie 

oznacza wzrost nakładu od 26 do 45 mld zł (wg cen na rok 2016). Jak sugerują 

autorzy raportu, sektor prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych może uzupełnić tę 

lukę bez konieczności tak znacznego obciążania finansów państwa. Ocenia się, 

że wzrost wydatków prywatnych na leczenie z obecnego 1% PKB do 2% PKB 

mógłby zaspokoić potrzeby społeczne w tym zakresie zdrowia (GUS, 2016). 

Kwestia modelu współistnienia systemu publicznego i prywatnego (suplemen-

tarny, komplementarny czy model wielu płatników) powinna być przedmiotem 

innej analizy, natomiast nie ulega wątpliwości, że grupa społeczna seniorów, ge-

nerująca największe obciążenie pod kątem ochrony zdrowia, będzie też najbar-

dziej narażona na ewentualne skutki niedoborów w tym obszarze. W obliczu ro-

snącego udziału osób starszych w ogólnej populacji Polski prywatni świadcze-

niodawcy usług zdrowotnych powinni już teraz poszukiwać rozwiązań w celu 

przygotowania oferty, która  realnie odpowie na zapotrzebowanie tego segmentu 

klienta przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu rentowności 

produktu komercyjnego. W tym celu należy dokładnie przeanalizować zachowa-

nia konsumenckie tej grupy, determinowane jej kondycją zdrowotną oraz zdol-

nościami nabywczymi. Za cel artykułu przyjęto zatem przybliżenie segmentu 

klienta powyżej 65. roku życia jako konsumenta prywatnych usług zdrowotnych. 

Charakterystyka segmentu seniorów a ubezpieczenia 

Na rynku działa wiele zakładów ubezpieczeń, jednak tylko nieliczne oferują 

ubezpieczenia przeznaczone dla seniorów. Przyczyną jest wyższe ryzyko wy-

płaty świadczenia. Ludzie starsi rzadko zawierają ubezpieczenia dobrowolne. Je-

żeli już, to kontynuują polisy, które posiadają. Dotyczy to polis ubezpieczenia na 

życie – kontynuacja z okresu aktywności zawodowej lub ubezpieczenie mieszka-

nia. Rzadko dokonują zmian czy wyliczenia składki. Z prognoz demograficznych 

wynika, że liczba osób starszych zwiększa się i będzie się zwiększała w najbliż-

szych latach. Przyczyną jest wydłużający się wiek życia. Prognozy wskazują, że 

w 2060 roku na jednego mieszkańca Unii Europejskiej w wieku 65+ będą przy-

padały dwie osoby w wieku produkcyjnym. Dzisiaj ta relacja wynosi 1:4. Na 

rynku pracy największe zmiany nastąpią w latach 2015–2035, kiedy pokolenie 
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wyżu demograficznego będzie przechodzić na emeryturę. Na rysunku 1 przed-

stawiono prognozę zmian stosunku osób w wieku produkcyjnym do wieku po-

produkcyjnym.  
 

 

Rysunek 1. Osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 

Źródło: GUS, 2018b. 

Analizując rysunek 1, można zauważyć, jak rośnie procentowo grupa osób 

starszych w wieku 65+, co oznacza, że będzie to coraz bardziej atrakcyjny seg-

ment rynku dla zakładów ubezpieczeń, które będą musiały dostosować dla nich 

odpowiedni pakiet usług. Na rynku ubezpieczeń obserwuje się, że coraz więcej 

zakładów ubezpieczeń zwraca uwagę na osoby starsze i oferuje im specjalny za-

kres ubezpieczeń. Zdaniem ubezpieczycieli ceny polis dla osób starszych po-

winny sukcesywnie spadać, a ich formuła powinna być uproszczona. Jak wynika 

z przeprowadzonych badań na temat usług ubezpieczeniowych, ludzie starsi nie 

znają oferty zakładów ubezpieczeń. Nie najlepiej jest w tej grupie ze zrozumie-

niem istoty ubezpieczeń oraz ich roli w życiu codziennym i gospodarczym. Zna-

jomość zakładów ubezpieczeń jest też niewielka, tylko takie nazwy jak PZU, 

WARTA i Allianz zdołały przekroczyć 55% progu znajomości nazwy1. Znajo-

mość innych firm jest znikoma. Często też osoby starsze wymieniają ZUS na 

równi z innymi zakładami ubezpieczeń. W ostatnich kilku latach obserwuje się 

dynamiczny wzrost różnorodności usług ubezpieczeniowych oraz świadomości 

                                                 
1 Autorki dla potrzeb artykułu przeprowadziły badanie ankietowe skierowane do osób starszych. 

Badanie przeprowadzono w marcu  2018 roku. Dobór próby był losowo-celowy. Otrzymano 267 

prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankietowych, które zawierały 5 pytań podstawowych  

i trzy pytania metryczkowe. 
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klientów, do których te produkty są adresowane. Zasób wiedzy seniorów na ten 

temat przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 
Zasób wiadomości osób starszych na temat ubezpieczeń 

Lp. Odpowiedzi respondentów Wyniki (w %)  

1. Ubezpieczenia mnie nie interesują 23 

2. Niewiele wiem o ubezpieczeniach 29 

3. 
Wiem, na czym polegają ubezpieczenia, ale nie jestem w stanie sam 

wybrać oferty dla siebie 
28 

4. 
Wiem, na czym polegają ubezpieczenia i mniej więcej wiem, jaka 

oferta by mi odpowiadała 
13 

5. Dobrze orientuję się w ofertach ubezpieczeniowych 5 

6. Doskonale orientuję się w ofertach ubezpieczeniowych 2 

Źródło: opracowanie własne.  

Badania rynku dowodzą, że świadomość ubezpieczeniowa Polaków nie jest 

jeszcze wysoka, w tym również i osób starszych, ale z roku na rok ulega ona 

poprawie (Wiktorow, 2011). Jest to związane z tym, że o ubezpieczeniach coraz 

częściej pisze się w prasie oraz mówi w programach publicystycznych. Wzrasta 

również liczba osób starszych korzystających z internetu, który jest istotnym źró-

dłem informacji. Jednak analizując częstotliwość korzystania z internetu w zależ-

ności od wieku (rys. 2), zauważa się, że osoby starsze najczęściej z niego nie 

korzystają. Tylko około 10% seniorów korzysta kilka razy w tygodniu lub mniej 

regularnie. 

 

Rysunek 2. Częstotliwość korzystania z internetu według wieku (w latach) 

Źródło: Nowotarska-Romaniak, 2013, s. 158.  
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Seniorzy chcąc wykupić usługę zakładów ubezpieczeń, szukają różnych 

źródeł informacji, które wpływają na ich zachowania (tab. 2).  

Tabela 2 

Źródła informacji, które wpływają na zachowania osób starszych w podejmowa-

niu decyzji zakupu usługi ubezpieczeniowej 

Lp. Źródło informacji Odpowiedzi (w %) 

1. Rodzina, znajomi 56 

2. Agent, broker 64 

3. Pracownik zakładu ubezpieczeń 18 

4. Prasa 8 

5. Telewizja 3 

6. Internet 13 

7. Inne 1 

Źródło: opracowanie własne.  

Informacje pozyskiwane od agenta czy brokera mają największy wpływ na 

zachowania klientów, również istotne są informacje od rodziny i znajomych.  

Seniorzy szukają głównie informacji na temat takich usług ubezpieczenio-

wych, które pozwolą im oszczędzać i zabezpieczać środki przeznaczone np. na 

tzw. czarną godzinę czy edukację wnuków. W produktach o charakterze ubezpie-

czeniowo-inwestycyjnym seniorzy są bardziej wyczuleni na zawartą w produkcie 

gwarancję kapitału, niski poziom ryzyka oraz krótszy okres inwestycji. Aby do-

brze dopasować ofertę ubezpieczeń dla osób starszych, należy znać oczekiwania 

i potrzeby tego segmentu.  

Zachowania seniorów w konsumpcji usług zdrowotnych 

Istotę wydatków na zdrowie dla tej grupy społecznej determinuje jej ogólny stan 

zdrowia. Przywoływane badania z 2012 roku w raporcie GUS „Sytuacja demo-

graficzna osób starszych…” pokazują, że zaledwie 13% osób starszych ocenia 

swój stan zdrowia jako co najmniej dobry. Większość deklaruje przeciętny stan 

zdrowia, czyli ani dobry, ani zły (45%) oraz zły lub bardzo zły (42%). Niemniej 

widać poprawę w porównaniu z rokiem 2005, kiedy negatywne oceny stanu zdro-

wia stanowiły ponad 50%. W podziale na płeć kobiety gorzej oceniają stan swo-

jego zdrowia – 45% jako taki sobie i 45% jako zły lub bardzo zły (dla mężczyzn 

odpowiednio wartości 45% oraz 39%) (GUS, 2017b). Co więcej, blisko 90% se-

niorów twierdzi, że odczuwa długotrwałe problemy zdrowotne, z czego połowa 

wskazuje na chorobę nadciśnieniową, co trzecia – chorobę wieńcową lub reuma-

tyzm, a co szósta – cukrzycę. Ponadto wśród chronicznych dolegliwości seniorzy 

wymieniają problemy fizyczne związane np. z długotrwałymi bólami kręgosłupa. 

W grupie seniorów dominują również problemy ze sprawnością narządów 

wzroku i słuchu – według badania z 2012 roku aż 90% osób starszych nosiło 
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okulary lub szkła kontaktowe, a połowa miała problem ze słyszeniem rozmowy. 

Do tego dochodzi również spadek mobilności, objawiający się trudnościami  

w pokonywaniu schodów (50%), samodzielnym przejściem dystansu 500 metrów 

(40%) czy przyniesieniem zakupów (60%). Dodatkowo w podgrupie osób po 75. 

roku życia wszystkie te wskaźniki ulegają dynamicznemu podwyższeniu. Ze 

względu na zanikającą mobilność seniorów bardzo istotną kwestią jest możli-

wość samodzielnego funkcjonowania. Ograniczeń związanych z samoobsługą (tj. 

wstawanie, toaleta, ubieranie się) doświadcza co trzecia starsza osoba, a z wyko-

nywaniem czynności domowych (robienie zakupów, gotowanie, sprawy admini-

stracyjno-finansowe) – 60% seniorów. Co więcej, niemal co szósta starsza osoba 

zgłaszająca problemy w samodzielnym codziennym funkcjonowaniu nie otrzy-

muje żadnej pomocy osób trzecich. Ponadto osoby niepełnosprawne w wieku co 

najmniej 65 lat stanowiły w roku 2011 ponad 40% osób niepełnosprawnych  

w Polsce i było ich ponad 1,9 mln (Czapiński, Panek, 2015).  

W zakresie wydatków seniorów na usługi zdrowotne niezwykle cennym 

źródłem danych jest raport „Diagnoza społeczna 2015” pod red. prof. 

Czapińskiego. Badanie dzieli populację na grupy społeczne nie według wieku, 

ale źródła ich utrzymania, czyli pracowników, rolników, pracujących na własny 

rachunek, emerytów, rencistów i utrzymujących się z własnych źródeł. Z tego 

względu na potrzeby niniejszego artykułu uwzględniono wyłącznie dane 

dotyczące emerytów. Wśród emerytów w 2015 roku aż 96,3% osób korzystało  

z usług zdrowotnych opłacanych przez NFZ, 46,1% z opłacanych z własnej 

kieszeni oraz 0,8% opłacanych przez pracodawcę. Ze względu na relatywnie 

niski poziom dochodów, emeryci byli tą grupą, która często zmuszona była 

zrezygnować z powodów finansowych z korzystania z wybranych świadczeń 

zdrowotnych, mimo zapotrzebowania na te świadczenia. Z powodu sytuacji 

ekonomicznej emeryci najczęściej rezygnowali z sanatorium (23,6%), rehabilitacji 

(19,1%), protez (17,5%), zakupu leków (16,8%) oraz leczenia stomatologicznego 

(16,3%) (GUS, 2017a). Leczenie szpitalne wymagało rezygnacji tylko wśród 2% 

grupy emerytów, co tłumaczyć można tym, że dostępność do procedur ratujących 

życie finansowanych publicznie, np. w zakresie kardiologii inwazyjnej, należy do 

najwyższych w Europie. W zakresie rezygnacji z usług opieki ambulatoryjnej 

informacji dostarcza raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015”. Wyniki badań 

pokazują, że aż 15% osób w wieku 60 lat nie poszło na konsultację lekarską, gdy 

tego potrzebowało, jako powód wskazując długą listę oczekujących i brak 

skierowania (39% z tej grupy) oraz powody finansowe (22,4%).  

Seniorzy są grupą, która z przyczyn zdrowotnych najczęściej korzysta  

z usług zdrowotnych. Jak podaje raport MRPiPS, w 2015 roku przeciętnie na 

jednego mieszkańca udzielono 8,2 porad lekarskich w opiece ambulatoryjnej, zaś 

dla samej grupy osób w wieku 65 lat i więcej wskaźnik ten wyniósł 14,3 porad. 
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Łącznie placówki ochrony zdrowia w 2015 roku udzieliły seniorom 85,5 mln porad 

lekarskich, z czego 30,6% stanowiły porady w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ), 26,4% porady specjalistyczne, a 14% porady stomatologiczne. 

Biorąc pod uwagę te dane, nie dziwi, że 90% polskich seniorów było na wizycie 

lekarskiej przynajmniej raz w ciągu roku. Należy zwrócić również uwagę, że 

osoby starsze często korzystają z profilaktyki. Według przywołanego w raporcie 

Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) w ciągu 12 miesięcy aż 

84% seniorów miało wykonane profesjonalne badanie ciśnienia krwi, a 70% 

badanie poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Badania te były wykonywane 

najczęściej przez subpopulację osób starszych w wieku 80 lat i więcej, z czego 

większość stanowiły kobiety (MRPiPS, 2016). 

Przeciętna wysokość ponoszonych przez emerytów w ciągu trzech miesięcy 

wydatków na leczenie i badania wyniosła 518 zł, a na leki i inne artykuły farma-

ceutyczne związane z chorobą 448 zł, co daje średnio 322 zł miesięcznych wy-

datków związanych ze zdrowiem. Mając na uwadze powyższe, zainteresowanie 

wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego wyraża 18,7% seniorów, 

o ile miesięczna składka nie przekroczy 100 zł, zaś 2% seniorów gotowa jest 

prywatnie ubezpieczyć swoje zdrowie za miesięczną opłatą w wysokości ponad 

100 zł. Takie wskazania korelują z ogólną oceną zaspokojenia swoich potrzeb 

zdrowotnych w powoływanym wcześniej badaniu GUS „Sytuacja materialna  

i dochodowa…”. Gospodarstwa domowe emerytów oceniają poziom zaspokoje-

nia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia w większości jako przeciętny (33%), da-

lej jako dobry (27,4%) oraz bardzo dobry (26,7%), zaś negatywnie jako zły lub 

bardzo zły ocenia 12,3% badanych (MRPiPS, 2016). 

Analiza bieżącej oferty produktowej dla seniorów w zakresie prywatnej 

opieki zdrowotnej 

Analizując ofertę sektora prywatnej opieki medycznej, należy uwzględnić 

propozycje publicznego systemu zdrowotnego. Poza ustawami i rozporządzeniami 

regulującymi dostęp do świadczeń gwarantowanych, Narodowy Fundusz Zdrowia 

planuje zwiększyć nakłady na opiekę geriatryczną. W 2016 roku NFZ ogłosił 

priorytet ogólnopolski w planowaniu zakupu świadczeń pt. „Zwiększenie 

dostępności do świadczeń dedykowanych osobom starszym (powyżej 60. r. ż.)  

w ramach zakresu geriatria (ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)  

i leczenie szpitalne (SZP)) oraz świadczeń psychogeriatrii w rodzaju psychiatria”. 

Wzrost finansowania dotyczy przede wszystkim świadczeń związanych  

z chorobami naczyniowymi mózgu, opieki rehabilitacyjnej (w tym domowej), 

świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także opieki psychiatrycznej 

(szczególnie w kontekście chorób otępiennych, np. choroba Alzheimera). 

Realizowane są także następujące programy profilaktyczne nakierowane na 

potrzeby osób starszych: 1) Program wieloletni na lata 2016–2024 – Narodowy 
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Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym działania profilaktyczne; 

2) Program wieloletni na lata 2011–2020 – Narodowy Program Rozwoju 

Medycyny Transplantacyjnej; 3) Narodowy Program Wyrównywania 

Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego 

w latach 2013–2016 POLKARD; 4) Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących 

z wirusem HIV w Polsce na lata 2012–2016; 5) Narodowy Program Leczenia 

Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012–2018; 6) 

Program Zapobiegania Depresji w Polsce na lata 2016–2020. Dodatkowo od 

września 2016 roku wprowadzony został program bezpłatnych leków dla 

seniorów „Leki 75+”, w ramach którego osobom, które ukończyły 75 lat 

przysługuje prawo do nabycia bezpłatnie leków objętych zakresem programu. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia w 2015 roku pacjenci po 75. roku życia 

wydali ok. 860 mln zł na leki refundowane. W ciągu roku funkcjonowania 

programu z bezpłatnych leków skorzystało 2,2 mln seniorów, wydano 40 mln 

opakowań leków i zrealizowano 15 mln recept. Na liście leków „75+” znalazło 

się 1530 pozycji lekowych2. 

Mając na uwadze zakres usług oferowanych przez NFZ, a także wysoki 

poziom ryzyka dla tego segmentu klienta związanego ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem w zakresie ochrony zdrowia, większość prywatnych 

świadczeniodawców bardzo ostrożnie kieruje ofertę do osób starszych. Część  

z nich ogranicza ofertę indywidualną oraz grupową do 65. roku życia. Ci, którzy 

w swoim portfolio produktowym uwzględniają seniorów, koncentrują się przede 

wszystkim na opiece ambulatoryjnej i profilaktyce. Takiego stanu rzeczy należy 

upatrywać w niskich możliwościach popytowych tego segmentu klienta, który 

nie odpowiada wysokonakładowym usługom typu long term care. Liderzy 

sektora abonamentowego proponują kilka rodzajów ambulatoryjnej opieki 

medycznej. Według stanu na styczeń 2018 roku oferta dla osób w wieku 65–80 

lat wygląda różnie. Przykładowo, LuxMed udostępnia trzy plany abonamentowe, 

które różnicuje nie tylko liczba dostępnych badań i specjalności lekarskich, ale 

także funkcjonowanie i poziom współpłacenia oraz limity na dane usługi. Ceny 

kształtują się na poziomie od 760 do ponad 2500 zł rocznie. Dodatkowo w cenie 

ok. 6700 zł rocznie osoby w wieku 60–70 lat mają możliwość wykupienia 

kompleksowej opieki medycznej obejmującej poza konsultacjami lekarskimi 

nielimitowane badania diagnostyczne, szczepienia profilaktyczne, rehabilitacje  

i wizyty domowe.  

Firma Medicover nie proponuje konkretnego planu wyłącznie seniorom, 

jednak istnieje możliwość objęcia opieką medyczną osób starszych w ramach 

pakietów rodzinnych. W tym przypadku cena pakietu uzależniona jest nie tylko od 

zakresu usług, ale także oceny ryzyka medycznego i brak jest stałej oferty cenowej. 

Medicover akcentuje w swojej ofercie również elementy długoterminowej usługi 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/eurostat (12.01.2018). 
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w zakresie opieki w domu (godzinowa lub całodobowa) oraz pobytu w ośrodku 

rehabilitacyjno-opiekuńczym. 

Wśród ubezpieczycieli najwyższy wiek wstępu do ubezpieczenia 

zdrowotnego ofertuje InterRisk w ramach pakietu Medi-Care. Ubezpieczeniem 

mogą być objęte osoby w wieku do 80 lat oraz ich rodzina (partner życiowy lub 

dziecko). W ramach zakresu oferowany jest dostęp do usług zdrowotnych 

realizowanych przez sieć ENEL-MED, czyli konsultacje lekarskie, badania 

laboratoryjne, zabiegi pielęgniarskie i wizyty domowe.  

Lider sektora ubezpieczeń życiowych PZU Życie SA oferuje grupowe 

ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S osobom do 67. roku życia. 

W ramach indywidualnej kontynuacji ubezpieczeń na życie osoby przekraczające 

ten limit wiekowy mają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia 

lekowego, które zapewnia dofinansowanie do zakupu leków objętych zakresem. 

Analizując komercyjną ofertę zdrowotną dla seniorów, należy stwierdzić, 

że nie jest ona aktywnie promowana wśród konsumentów. Dodatkowo prywatni 

świadczeniodawcy stosują wiele zabezpieczeń przez ryzykiem antyselekcji  

i nadmiernej utylizacji, jaka wiąże się z włączaniem w portfolio klientów osób 

po 65. roku życia. Poza obostrzeniami w postaci limitu wieku wprowadza się 

ankiety medyczne, limity na dane rodzaje świadczeń, opcje współpłacenia do 

poszczególnych usług zdrowotnych, a także rozpraszanie ryzyka przez włączanie 

seniorów do pakietów rodzinnych lub w formie indywidualnej kontynuacji.  

Przyszłość oferty zdrowotnej dla seniorów 

Dostępność prywatnej oferty zdrowotnej dla seniorów z pewnością będzie się 

poszerzać z uwagi na nieodwracalne trendy demograficzne. Dynamicznie 

postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa istotnie zwiększy siłę 

nabywczą tej grupy konsumentów i prywatni świadczeniodawcy będą musieli 

odpowiedzieć na popyt. Ponadto upowszechnienie się prywatnej opieki 

medycznej w Polsce pozwoli rozłożyć ryzyko związane z włączeniem do 

swojego portfela utylizującej grupy konsumentów. W ograniczaniu ryzyka,  

a także zwiększeniu dostępności usług zdrowotnych, pomocne będą rozwiązania 

technologiczne. Obserwowany w ostatnich latach rozwój telemedycyny  

z pewnością przełoży się także na ofertę dla seniorów. Wraz z wchodzeniem  

w wiek senioralny kolejnych coraz lepiej wykształconych roczników 

stereotypowe myślenie o wykluczonych cyfrowo nie będzie miało zastosowania. 

Opieka telemedyczna to także komfort dla najbliższych seniora, którym tego 

rodzaju rozwiązania pozwalają na łączenie pracy i codziennych obowiązków  

z opieką na osobą starszą.  

Możliwości, jakie niosą nowe technologie, dostrzegł także ustawodawca, 

który w 2015 roku wprowadził przepisy likwidujące bariery w udzielaniu 

świadczeń telemedycznych, mające zastosowanie także w opiece geriatrycznej. 
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Główne zmiany to:  

1. Zniesienie wymogu osobistego badania pacjenta przez lekarza przez 

wprowadzenie możliwości pośrednictwa systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności. 

2. Zmiana definicji miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku 

udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności tym miejscem jest miejsce przebywania osób 

wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.  

3. Wprowadzenie ogólnych przepisów o możliwości wykonywania zawodu 

lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej oraz świadczenia usług 

farmaceutycznych, a także wykonywania działalności leczniczej, w tym 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji zadań dydaktycznych  

i badawczych oraz promocji zdrowia, za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. W celu optymalizacji procesu 

leczenia wprowadzono również świadczenie geriatrycznego konsylium 

lekarskiego przy użyciu sprzętu telemedycznego dla osób po 65. roku życia, 

w ramach którego wykonywane są następujące usługi zdrowotne: zdalny 

wywiad, zdalna analiza zapisu EKG, badań diagnostycznych i leczenia 

farmakologicznego.   

O istotnej roli telemedycyny w opiece medycznej świadczą wyniki badań 

zawarte w raporcie PwC „Pacjent w świecie cyfrowym” z 2016 roku, zgodnie  

z którym pacjenci z Europy Środkowo-Wschodniej są otwarci na korzystanie  

z tego rodzaju usług. Autorzy raportu twierdzą, że zmiany związane  

z telemedycyną będą szczególnie widocznie w tych segmentach ochrony 

zdrowia, w których udział prywatnego finansowania jest największy, czyli POZ, 

opieka ambulatoryjna i opieka specjalistyczna, a także diagnostyka, rehabilitacja 

i usługi dla seniorów. Z rozwiązań, które już są dostępne na rynku, za szczególnie 

przydatne w opiece senioralnej należy uznać telekonsultacje (przez telefon, czat, 

wideo), telediagnostykę (np. teleEKG, teleglikometr) oraz narzędzia 

monitorujące na bieżąco podstawowe funkcje życiowe i położenie seniora, np. 

opaska SOS, która z jednej strony mierzy parametry zdrowotne, a z drugiej 

pozwala na automatyczne wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku 

gwałtownej zmiany położenia sugerującej upadek. 

Podsumowanie 

Transformacja polityczno-gospodarcza, jaka miała miejsce w Polsce po roku 

1989, wpłynęła również na strukturę społeczną, która zaczęła przybierać cechy 

charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych, czyli z gwałtownie 

rosnącym udziałem osób w wieku senioralnym, za który powszechnie przyjmuje 

się wiek 65 lat. Na taki stan rzeczy wpływa m.in. postęp w medycynie 

pozwalający jak najdłużej zachować dobrą kondycję zdrowotną, coraz większa 
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świadomość profilaktyki zdrowotnej oraz zmiana stylu życia i postrzegania roli 

seniora w społeczeństwie. Wraz z wchodzeniem kolejnych roczników w wiek 

senioralny stereotypowe myślenie o tej grupie społecznej będzie miało coraz 

mniejszą rację bytu. Seniorzy starający się jak najdłużej zachować aktywność 

coraz częściej chcą uniezależniać się od najbliższych, aby nie być dla nich 

ciężarem. Rodzi to ogromny potencjał dla prywatnego sektora usług medycznych, 

który w kontekście rosnącego obciążenia skutkami starzenia się społeczeństwa dla 

systemu publicznego może być jego naturalnym uzupełnieniem. Analizując 

bieżącą ofertę komercyjną, należy stwierdzić, że nie akcentuje ona jeszcze potrzeb 

konsumenta w starszym wieku. Prywatni świadczeniodawcy zachowując dużą 

ostrożność, stosują różnego rodzaju zabezpieczenia przed nadmierną utylizacją 

tego segmentu klienta, w naturalny sposób determinowaną jego stanem zdrowia. 

Niemniej przy tempie negatywnych zjawisk demograficznych obserwowanych  

w Polsce senior nie będzie stanowił już marginalnej grupy klientów i zwiększony 

popyt będzie musiał wygenerować podaż na rynku prywatnych usług zdrowotnych. 

Szczególnie pomocne w odpowiedzeniu na te potrzeby mogą być nowe 

technologie. Spektrum zastosowań telemedycyny z jednej strony optymalizuje 

koszt medyczny i obsługę pacjenta, a z drugiej pozwala na bieżący monitoring 

zdrowia, szczególnie istotny dla osób starszych. Jednocześnie rosnąca popularność 

prywatnej opieki medycznej sprawia, że następować będzie rozproszenie ryzyka 

związanego z włączaniem seniorów do portfela klientów. 
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Streszczenie. Władze miast i mniejszych miejscowości należących do pasa nadmor-

skiego chętne korzystają z napływu turystów krajowych i zagranicznych w sezonie 

letnim, aby zaprezentować swoją ofertę turystyczną. Celem artykułu jest rozpoznanie 

znaczenia eventów we wzmacnianiu spójności lokalnej oraz w podnoszeniu atrakcyjno-

ści obszarów w opinii środowiska zewnętrznego. Można uznać, że marketing terytorial-

ny jest szeroko stosowany i spełnia wiele pożytecznych funkcji dla rozwoju danej miej-

scowości. Szczególną rolę odgrywają eventy będące przejawem kreatywności i uwypu-

kleniem potencjału mniejszych miejscowości. Mimo emigracji młodzieży do innych 

ośrodków w poszukiwaniu pracy wydarzenia kulturalne oraz sportowe przyciągają ją  

z powrotem. Eventy są przez młodzież zapamiętane i doceniane. W artykule wykorzy-

stano wyniki przeprowadzonego badania fokusowego. 

Wprowadzenie 

Marketing miast i miejscowości jest ważnym składnikiem marketingu teryto-

rialnego. Do mieszkańców oraz turystów skutecznie trafia event marketing. 

Dotyczy on wydarzeń przeprowadzanych na skalę masową o charakterze kultu-

ralnym, rozrywkowym i sportowym. Celem artykułu jest rozpoznanie roli even-

tów we wzmacnianiu spójności lokalnej oraz w podnoszeniu atrakcyjności ob-

szarów w opinii środowiska zewnętrznego. Zaprezentowano w nim postawy  
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i ocenę organizowanych przez władze wybranych miast, wiosek i gmin wyda-

rzeń, które mają charakter promocyjny, pobudzający inicjatywę mieszkańców, 

integrujący lokalną społeczność. 

Istota marketingu terytorialnego 

Marketing terytorialny jest określany jako całokształt skoordynowanych działań 

podmiotów lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych, zmierzających do 

wykreowania procesów wymiany i oddziaływania przez rozpoznanie, kształto-

wanie i zaspokajanie potrzeb oraz pragnień mieszkańców. Głównym celem 

marketingu terytorialnego jest wpływanie na opinie, postawy i zachowania ze-

wnętrznych i wewnętrznych grup zainteresowanych klientów przez kształtowa-

nie właściwego zestawu środków i instrumentów stymulowania relacji wy-

miennych (Szromnik, 2007, s. 22). Marketing terytorialny rozwija się bardzo 

dynamicznie i wiele grup otoczenia korzysta z jego zasobów ze względu na 

praktyczne znaczenie dla rozwoju miejscowości. Marketing terytorialny (mar-

keting miejsca – place marketing) można zaliczyć do najszybciej rozwijających 

się obszarów teorii i praktyki marketingowej. Jego podstawowym zadaniem jest 

kreowanie i kierowanie wyobrażeniem ludzi o regionach, gminach czy mia-

stach. Wyraźny wzrost aktywności władz lokalnych i samorządów w stosowa-

niu tej formy marketingu zaobserwowano u progu XXI wieku, co trwa do dnia 

obecnego (Kamiński, 2011, s. 5‒16). 

Dynamiczny rozwój zagadnień marketingu terytorialnego nie oznacza, że 

wyjaśniono wszystkie potencjalne kierunki i instrumenty właściwe dla rynku 

miast i regionów w związku z poszukiwaniem przez nie czynników wzmocnie-

nia własnej konkurencyjności. Wiele z nich jest bowiem stosunkowo niejedno-

znacznych i nie poddaje się prostej analogii z rozwiązaniami właściwymi dla 

marketingu dóbr i usług. Z tego m.in. względu marketing miast i regionów 

sprowadzony został do obszaru typowego dla działalności promocyjnej, z kon-

centracją uwagi na zagadnieniach komunikowania zasobów oraz atrakcji regio-

nu zorientowanego wewnętrznie i zewnętrznie (Szromnik, 2015, s. 9). Nadrzęd-

nymi celami marketingu terytorialnego są: poprawa jakości życia, wzrost atrak-

cyjności terytorium, poprawa jego wizerunku w oczach własnych mieszkańców 

i całego społeczeństwa oraz kształtowanie własnego profilu i korzyści konku-

rencyjnych (Rumpel, Siwek, 2006, s. 191‒205). 

Według Szromnika (2011), wzrost zainteresowania marketingiem teryto-

rialnym wynika z wielu czynników odzwierciedlających wiele współczesnych 

procesów przeobrażeń społeczno-ekonomicznych. Do determinant takich moż-

na zaliczyć m.in.:  

 wzrost świadomości przynależności społeczeństwa do odrębnych 

wspólnot lokalnych, regionalnych, narodowych i etnicznych,  
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 rozwój marketingowego systemu myślenia i działania nie tylko w sferze 

działalności komercyjnej,  

 własnościowe wyodrębnienie i upodmiotowienie jednostek osadniczych 

różnych szczebli,  

 wzrost autonomii decyzyjnej i niezależności ekonomicznej jednostek 

przestrzenno-administracyjnych, 

 wzrost konkurencji i współzawodnictwa między państwami a grupami 

państw, regionami, rejonami i gminami w pozyskiwaniu czynników 

rozwoju perspektywicznego,  

 wdrażanie współczesnej wiedzy i doświadczeń menedżerskich w zarzą-

dzaniu jednostkami osadniczymi,  

 wzrost świadomości społecznej i ekonomicznej społeczeństwa oraz 

związany z tym rozwój postaw roszczeniowych pod adresem organów 

samorządu terytorialnego,  

 wzrost oczekiwań i wymagań członków wspólnot terytorialnych pod 

adresem liczby oraz jakości otrzymywanych usług publicznych.  

W praktyce marketing terytorialny dotyczy działań podejmowanych przez 

samorząd terytorialny, utworzony do realizacji zadań publicznych (lokalnych  

w przypadku gmin i powiatów, regionalnych w przypadku województw) mają-

cych na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowych występujących na danym obsza-

rze. Marketing terytorialny jest najszerszym określeniem dotyczącym obszaru, 

bez względu na jego charakter, wielkość czy przynależność administracyjną. 

Oprócz marketingu terytorialnego wyróżnia się jeszcze cztery obszary, w któ-

rych występuje marketing miejsc. Jest to marketing: regionalny, lokalny, komu-

nalny oraz marketing miast (Sekuła, 2005). 

Eventy – miejskie przyciąganie 

Jak podkreśla A. Smalec (2012, s. 247‒254), istotną częścią prowadzonego 

przez miasto marketingu terytorialnego jest organizacja różnorodnych wydarzeń 

(eventów) oraz promowania ich zarówno wśród mieszkańców miast, jak i od-

biorców zewnętrznych. Pojęcie „event” (z ang. wydarzenie, zdarzenie) jest 

określeniem używanym często w odniesieniu do wydarzenia związanego z mu-

zyką lub spektakularnej imprezy firmowej o charakterze marketingowym. 

Eventy stanowią obecnie nowoczesną formę promocji marki i produktu, uła-

twiającą dotarcie do nowych klientów, a także kreującą pozytywny wizerunek 

danego miejsca. Eventy to wydarzenia marketingowe, nazywane również im-

prezami specjalnymi, definiowane jako jednorazowe lub rzadko powtarzane 

wydarzenia wykraczające poza normalny program działań sponsorów lub orga-

nizatorów, będące dla konsumenta okazją do przeżycia o charakterze rekreacyj-

nym, społecznym lub kulturalnym, wykraczające poza powszechnie dostępne 

oferty lub codzienne doświadczenia. Ich znaczenie jako narzędzia komunikacji 
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marketingowej, której celem jest m.in. budowanie wizerunku miast, wynika  

z ich interaktywności oraz zdolności do wzbudzania zainteresowania mediów. 

Wydarzenia mogą służyć zaistnieniu miasta jako atrakcyjnej destynacji w świa-

domości odbiorców, wzmocnieniu takiego wizerunku lub też jego zmianie, jeśli 

uznano, że aktualny wizerunek odbiega od oczekiwanego (Piotrowski, 2012,  

s. 153‒161). 

W literaturze można spotkać wiele podziałów eventów. Borzyszkowski 

(2011, s. 4‒16) do podstawowych ich rodzajów zalicza:  

 uroczystości kulturalne – festiwale, karnawały, rocznice, wydarzenia re-

ligijne,  

 wydarzenia polityczne i państwowe – szczyty, wydarzenia polityczne, 

wizyty VIP-ów,  

 wydarzenia biznesowe i handlowe – spotkania, konwencje, wystawy, 

targi,  

 wydarzenia edukacyjne i naukowe – konferencje, seminaria,  

 rozgrywki sportowe – amatorskie lub profesjonalne,  

 wydarzenia prywatne – wesela, zabawy, spotkania towarzyskie.  

Istnieje wiele kryteriów podziału eventów – w tabeli 1 przedstawiono ich 

podział ze względu na wybrane kryteria. 

Tabela 1 

Podział eventów według wybranych kryteriów 

Kryterium podziału Rodzaje eventów 

Odbiorcy wewnętrzne, zewnętrzne 

Ogólna dostępność zamknięte, otwarte 

Czas trwania jednodniowe, etapowe, wielodniowe 

Liczba uczestników kameralne, masowe 

Zasięg lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe, globalne 

Powtarzalność jednorazowe, okazjonalne, cykliczne 

Forma imprezy sportowe, muzyczne, multimedialne, rekreacyjne, filmowe 

Rozgłos publiczne, adresowane do określonych grup odbiorców 

Dialog z uczestnikami czynne, bierne 

Cel prestiżowe, posprzedażowe, non profit, buntownicze 

Profity dla uczestników  widowiskowe, gratisowe, pokazowe, doznaniowe 

Źródło: Marczak, 2015, s. 103–120. 

Grupą eventów, która bardzo chętnie i często wykorzystywana jest w kre-

owaniu tożsamości i wizerunku miast, są wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. 

Jak podkreślają Adamus i Paluch (2012, s. 35‒54), dzieje się tak, bowiem kultu-

ra jest jednym z kluczowych obszarów życia społecznego. Obecnie na znacze-

niu zyskuje również jej wymiar ekonomiczny. Coraz częściej kultura jest uzna-
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wana za motor rozwoju miasta. Właśnie w organizacji różnego rodzaju wyda-

rzeń, imprez, festiwali wiele samorządów upatruje nie tylko wartości wizerun-

kowych, ale też możliwości poprawy sytuacji gospodarczej miast oraz ważnego 

czynnika ich dalszego rozwoju (Zabrocki, 2016, s. 255‒265). 

Metodyka i wyniki badań  

Badanie fokusowe przeprowadzono wśród studentów Politechniki Koszaliń-

skiej, kierunku gospodarka przestrzenna, zamieszkałych w województwach 

zachodniopomorskim i pomorskim. Cechą wspólną było to, że pochodzili  

z miejscowości nieleżących nad morzem, ale w jego pobliżu. Poza tym osoby te 

charakteryzowały się wysokimi wynikami w nauce i zaangażowaniem w spra-

wy gminy. Stanowiły, dzięki znajomości swych gmin, przyszłe kadry wpływa-

jące na rozwój miejscowości, z których pochodziły. Dwie osoby (respondent 1  

i 2) pochodzą z Malechowa, respondent 3. z Kobylnicy, 4. z Gniewu, 5. i 6.  

z Koszalina, 7. z gminy Słupsk i 8. z miasta Słupska, Wszyscy studenci wypo-

wiadali się na temat eventów organizowanych w swoich gminach. Dodatkowym 

zadaniem była ocena działań kulturalnych/turystycznych gminy przeznaczonych 

dla młodych ludzi. Poniżej przedstawiono wypowiedzi poszczególnych uczest-

ników wywiadu grupowego. 

Respondent 1: „Malechowo to gmina umierająca; jak wracam do domu, 

nie mam do kogo pójść w odwiedziny. Wszyscy młodzi wyjechali za granicę 

albo do dużych miast. Gmina niewiele robi dla swoich mieszkańców, chociaż 

przy nowym wyborze władz samorządowych widać jakiś ruch i plany rozwojo-

we. Mimo słabych walorów przyrodniczych turyści o specyficznych zaintere-

sowaniach odwiedzają wieś Borkowo, gdzie znajduje się grobowiec megali-

tyczny sprzed 5 tys. lat. W Malechowie funkcjonuje Muzeum Historycznych 

Pojazdów Wojskowych, ale zimowy zlot pojazdów wojskowych nie ma takiego 

rozmachu, jak letni zlot organizowany w Darłowie”. 

Respondent 2: „Dla takich hobbistów, ale też raczej z regionu niż całej 

Polski, jest organizacja zawodów motocyklowych Enduro, gdzie ambicje są, 

aby była to impreza ogólnokrajowa. Są też ścieżki edukacyjne, rowerowe choć 

przeznaczone są dla młodzieży szkolnej”. 

Respondent 3: „Nasza gmina Kobylnica [dop. aut.: zob. Monitorowanie…, 

2013; Strategia…, 2014] jest miejscem, gdzie warunki klimatyczne i atrakcyj-

ność miejsca przyciągnęły zagranicznych inwestorów, którzy między Zającz-

kowem a Widzinem wybudowali farmę wiatrową. Miejsce to wybrało japońskie 

przedsiębiorstwo Mitsui i J. Power, stanęły tu 24 elektrownie wiatrowe. Jest 

wiele atrakcji, ale dla mieszkańców miejscowości gminy. Można uprawiać nor-

dic walking, biegi, kolarstwo, kajakarstwo na rzece Słupia, wędkarstwo itp. 

Koncert w ramach Dni Kobylnicy dały: Agnieszka Chylińska, Anna Wyszkoni, 

można przyjść i posłuchać, wstęp jest wolny, gmina to sponsoruje, a młodzież 
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docenia. A w Koszalinie to jednak trzeba zapłacić za bilety. Włodarze gminy 

przywiązują ogromną wagę do czystości i porządku ‒ kiedy oddalam się od 

Kobylnicy, wyraźnie widzę, że to już nie moja gmina, gdyż panuje tam bałagan 

i chaos komunikacyjny, związany np. z niewystarczającą ilością oznakowania 

drogowego”. 

Respondent 4: „Nasza gmina Gniew realizuje w pełni strategię marketingu 

miejsc. Do głównych zadań marketingu miejsc należy zaliczyć pozyskiwanie 

inwestorów czy zwiększenie zadowolenia mieszkańców. Uwagę skupia gotycki 

zamek krzyżacki, najpotężniejsza twierdza Zakonu Krzyżackiego po lewej stro-

nie Wisły”. Zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku. Był siedzibą 

Jana III Sobieskiego. Od roku 2010 Zamkiem zarządza grupa POLMLEK. 

Współpraca między inwestorem a miastem rozwija się bardzo dobrze. Przedsię-

biorstwo zobowiązało się do dbania o zabytek i podtrzymywanie wszelkich 

turystycznych jego funkcji (zob. Owsiak, Sewerniak, 2014). Turyści odwiedzają 

Gniew ze względu na organizowane nocne turnieje rycerskie, „Wakacje z du-

chami” czy „Vivat Vasa” – rekonstrukcję bitwy dwóch Wazów (Polacy i Szwe-

dzi) pod Gniewem z 1626 roku. Oprócz rekonstrukcji bitwy organizowane są 

liczne turnieje rycerskie, na które przyjeżdżają bractwa z różnych stron świata. 

„Gniew zbiera hobbystów głównie z Europy, ale rozsławia zabytek na cały 

świat. Według mnie niewielkie miasto wraz z najważniejszym zabytkiem speł-

nia rolę magnesu, a eventy ożywiają turystykę i rozsławiają to miasto. Jednak 

trzeba przyznać, że miasto jest najbardziej interesujące dla miłośników historii  

i rycerstwa, także dzieci jako żywa lekcja historii. To jest szczęśliwy zbieg oko-

liczności, gdyż panuje od jakiegoś czasu trend na organizowanie bractw rycer-

skich i jest chęć pokazania nie tylko etosu rycerza i umiejętności posługiwania 

się mieczem, ale także czasów, w jakich żył, diety, jaką spożywał, strojów  

i broni itp.” 

Respondent 4: „Gmina Gniew na szczęście jest częścią Kociewia. Kocie-

wiacy mają swoją gwarę, charakterystyczny haft kociewski, swoiste zwyczaje 

oraz potrawy. Gniew łączy ze sobą walory historyczne z kulturowymi, gdyż na 

większości wydarzeń organizowanych spotkać można zarówno Krzyżaków, jak 

i Kociewiaków. Corocznie organizowany jest projekt pt. ,,Krzyżacy kontra Ko-

ciewiacy”, gdzie obie grupy walczą o klucz do miasta. Wydarzenie to przyciąga 

wielu turystów spragnionych imprez historycznych udanie połączonych z folk-

lorystycznymi. Gmina potrafi wykorzystać swój potencjał w najefektywniejszy 

sposób [dop. aut.: Plan rozwoju…, 2006]”. 

Za główny cel rozwoju turystyki w Koszalinie przyjęto wykreowanie wi-

zerunku Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka różnych form turystyki, dzięki 

odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału miasta i współpracy publiczno- 

-prywatnej. Jeden z przyjętych obszarów – „Aktywny Koszalin”, oznacza wy-
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korzystanie potencjału i ukazanie miasta jako ośrodka aktywnego wypoczynku 

(Kierunki…, 2017).  

Respondent 5: „Uważam, że Koszalin to miasto jednodniowej turystyki al-

ternatywnej, w tym sensie, że gdy pogoda latem nie dopisuje, to turyści się 

zjeżdżają po to aby spędzić dzień na zakupach w centrach handlowych. Przy 

okazji obejrzą jeden zabytek, np. katedrę, bądź skorzystają z zaplecza rozryw-

kowo-gastronomicznego. Idea „Wodny Koszalin” ze względu na odpowiednie 

położenie może być realizowana z sukcesem. Realizacja inicjatywy „Historycz-

ny i kulturalny Koszalin” czyli wzmocnienie miasta w tych obszarach, nie jest 

prosta; trudno traktować Koszalin jako ośrodek istniejący na krajowej scenie 

kulturalno-rozrywkowej. Nawet festiwal kabaretu stracił swą wyrazistość przez 

powstanie wielu konkurentów w różnych miastach. „Rozpoznawalny Koszalin” 

‒ celem tego projektu było kształtowanie obrazu miasta i wybranych produktów 

turystycznych, czyli zburzenie wizerunku miasta leżącego niedaleko nadmor-

skiego Mielna. Trudno zauważyć, aby miasto na bazie istniejących walorów 

ponadregionalnych tworzyło nowe produkty. Niewątpliwie, aby Koszalin stał 

się centrum kulturalnym Wybrzeża, należy wypromować kilka hitowych im-

prez, odbywających się głównie w sezonie, a nie w maju, kiedy odbywają się 

Dni Koszalina”. 

Respondent 7: „Nie bardzo zgadzam się z tym zdaniem, niech miasto robi 

też coś dla swych mieszkańców. Miasto zalicza się do najbardziej zielonych  

i czystych, ekologicznych miast Polski. W ogólnej powierzchni miasta ponad 

40% zajmują zieleńce i parki oraz lasy mieszane, a na wysokości 137 m n.p.m. 

wznosi się Góra Chełmska, znane sanktuarium Maryjne. Turystyka religijna ma 

szansę, aby się tu rozwijać. Jeśli turysta to osoba korzystająca z noclegu, to 

walory miejskie doceniane przez mieszkańców, jak położenie geograficzne, 

Góra Chełmska, rzeka Dzierżęcinka oraz jezioro Jamno, raczej nie zachwycą 

turysty. Imprezy kulturalne, według mnie o charakterze ponadregionalnym, do 

których można zaliczyć Festiwal Kabaretu, Międzynarodowy Festiwal Orga-

nowy, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, są kierowa-

ne do wąskiej grupy zainteresowanych i raczej nie staną się imprezami tej rangi, 

jak koncerty urządzane w Dolinie Szarloty. Mimo wielu obiektów architektury 

o charakterze religijnym i kulturowym jednak miastu brakuje pomysłu na przy-

ciągnięcie wielu turystów”. 

Respondent 8: „Ja przeciwnie, nie zgadzam się, że największym walorem 

Słupska jest położenie niedaleko Bałtyku. To miasto z 700-letnią tradycją i hi-

storią ma chyba więcej szczęścia niż inne podobne miejscowości. Niezaprze-

czalnym plusem jest miejska zabudowa, piękny kompleks architektoniczny 

Zespół Zamkowy, niektóre budowle pochodzą ze średniowiecza z XIV wieku. 

Od roku 1998 organizowany jest Jarmark Gryfitów, który odbywa się w każdą 

niedzielę od początku lipca do końca sierpnia, przyciągając wielu mieszkańców 



Alina Oczachowska 140 

wraz z rodzinami. I jeszcze Słupsk ma szczęście, gdyż ma pomysłowych włoda-

rzy miasta. Wraz z wyborem Roberta Biedronia na prezydenta miasta on sam 

jako były poseł i aktywny samorządowiec stał się atrakcją miasta, niezastąpiony 

przy udzielaniu ślubów ‒ są specjalne zapisy na śluby prowadzone właśnie 

przez Roberta Biedronia”. 

Wnioski z badań 

Analizując wyniki uzyskane w trakcie badania, można stwierdzić, że młodzież 

omawianych regionów, będąca często na emigracji o charakterze ekonomicz-

nym, orientuje się i pamięta rodzaje i terminy eventów nie tylko urządzanych  

w miejscowości, z której pochodzą, ale także w okolicy. Mają świadomość, 

które koncerty i wydarzenia są ogólnodostępne, za które odpowiedzialne są 

władze gminne czy też władze miejskie. Badani podkreślali rolę eventów  

w integracji wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek czy wzmożoną 

pewną aktywność, a także dla pobudzenia patriotyzmu lokalnego. Marketing 

terytorialny przyczynia się  zatem do rozwoju ekonomicznego. Należy podkre-

ślić, że natura niektórych eventów ma lokalny i bardzo unikalny charakter, nie 

zawsze trafia do większej liczby mieszkańców, jak np. spotkania w Archiwum 

w Koszalinie. Badani najbardziej doceniali sam pomysł na event, który ma być 

czymś wyjątkowym, co odróżnia daną miejscowość od innych. 

Podsumowanie 

Eventy organizowane w małych miejscowościach oraz w miastach, takich jak 

Koszalin czy Słupsk, oddalonych od morza, są imprezami docenianymi przez 

ich mieszkańców. Młodzi ludzi licznie uczestniczą w wydarzeniach kultural-

nych. Są one spoiwem i częścią patriotyzmu lokalnego. Młodzież pamięta orga-

nizowane wydarzenia oraz potrafi je wymienić i opisać. Społeczność lokalna 

docenia starania gmin, a osoby uczestniczące w badaniu fokusowym, mimo 

młodego wieku, dobrze orientowały się w słabych i mocnych stronach swoich 

gmin i miejscowości pod względem gospodarczym i turystycznym. Docenia się 

ideę eventu, tzn. pomysł na ściągnięcie nie tylko mieszkańców, ale też turystów. 

Oprócz wydarzeń o charakterze lokalnym, jak dożynki skierowane do rodzin, 

podkreśla się pomysł wykorzystania walorów historycznych, kulturalnych, 

przyrodniczych czy architektonicznych rozsławiających miejscowość na całą 

Polskę, a nawet poza granicami kraju. 
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Events as the Way of Attracting Dwellers and Tourists 

Keywords: events, youth, local authorities, tourist 

Summary. The authorities of towns and villages at the Baltic cost willingly take ad-

vantage of the inflow of domestic and foreign tourists in the summer season by present-

ing their touristic offers .The objective of the paper is to diagnose the importance of 

events in strengthening the cohesion of a local community and in increasing the attrac-

tiveness of local sites in the opinion of outsiders. The marketing of places is widely ap-

plied, performing many useful functions in the development of local areas. Of particular 

importance are events being an initiative of creating and accentuating the potential of 
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smaller towns or villages. Despite the emigration of the young to other places in search 

of work, cultural and sports events bring them back. Events are remembered and appre-

ciated by the youth. The paper uses the results of the conducted focus group interview. 

Translated by Alina Oczachowska 
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Turystyka zakupowa w ofercie biur podróży1 

Kody JEL: Z32, D11, F10 

Słowa kluczowe: turystyka zakupowa, produkt turystyki zakupowej, oferta turystyczna, 

destynacja zakupowa, obiekty handlowe 

Streszczenie. Celem artykułu jest zbadanie, czy biura podróży w Polsce oferują wyjazdy 

w celach zakupowych; jakiego rodzaju ofertę proponują oraz czym charakteryzuje się 

produkt w zakresie turystyki zakupowej oferowany przez biuro podróży? Artykuł wery-

fikuje tezę, że wybrane biura podróży w Polsce oferują tego typu wyjazdy. Wykorzystano 

takie narzędzia badawcze, jak studia literatury przedmiotu, analizę stron internetowych 

oraz ofert biur podróży. 

Wprowadzenie 

Turystyka zakupowa to nowoczesna forma podróżowania. W Polsce zaczęła roz-

wijać się coraz bardziej intensywnie od czasu wejścia do Unii Europejskiej, kiedy 

coraz liczniej zaczęły powstawać galerie handlowe. Może ona mieć miejsce m.in. 

dzięki ofercie biur podróży oferujących tego typu wyjazdy. Sprzyjają jej również 

bazary czy place targowe. Podejmowana tematyka ma istotne znaczenie, gdyż 

zakupy to jedna z głównych kategorii wydatków turystycznych, stanowiących 

znaczne źródło dochodu dla gospodarek narodowych zarówno bezpośrednio, jak 

                                                 
1 Publikacja została dofinansowana ze środków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekono-

micznego w Krakowie. 
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i przez liczne powiązania z innymi sektorami gospodarki (World Tourism Orga-

nization, 2014, s. 4). 

W ramach artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące tury-

styki zakupowej i jej produktu, oferty turystycznej w zakresie tego rodzaju tury-

styki czy destynacji i miejsc zakupowych. Celem artykułu jest uzyskanie infor-

macji, czy biura podróży w Polsce oferują wyjazdy w celach zakupowych? Ja-

kiego rodzaju ofertę proponują? Czym charakteryzuje się w zakresie turystyki 

zakupowej produkt oferowany przez biura podróży? Artykuł weryfikuje tezę, że 

wybrane biura podróży w Polsce oferują wyjazdy w celach zakupowych. Jako 

metodę badawczą wykorzystano studia literatury przedmiotu, analizę stron inter-

netowych oraz ofert biur podróży.  

Produkt turystyki zakupowej w ujęciu teoretycznym 

Omawiając przedmiotowe zagadnienie, warto przybliżyć podstawowe pojęcia 

związane z turystyką zakupową. Według Instytutu Turystyki ten rodzaj turystyki 

definiowany jest jako wszelkiego rodzaju podróże w celach zakupowych, przy 

czym są to zakupy na potrzeby własne i wyłączone są zakupy związane z zaspo-

kojeniem pobytu turystycznego. Dotyczy ona dokonywania zakupów na własny 

użytek przez turystów (Niemczyk, 2015, s.176).  

Turystyka detaliczna lub inaczej zakupowa jest zjawiskiem, które może  

w krótkim okresie stać się czynnikiem motywującym turystów do podróży. Świa-

towe trendy wskazują, że w najbliższych latach trend ten rozwinie się w sposób 

zasadniczy. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) definiuje turystykę za-

kupową jako nowoczesną formę turystyki wybieraną przez osoby, dla których 

zakup towarów poza ich zwykłym otoczeniem jest czynnikiem decydującym  

o podróży. Turystyka zakupowa pozwala turystom na uzyskiwanie produktów 

poza miejscem zamieszkania ze względu, np. na dostępność, wyłączność czy 

cenę (EY Centro de Estudios, 2015, s. 9). 

Turystyka zakupowa jest także rozpatrywana w kontekście turystyki zaku-

powej przygranicznej (ang. cross-border shopping), bowiem rozwija się przede 

wszystkim na obszarach przygranicznych. W tym obszarze definiuje się ją jako 

wizytę w celach zakupowych mieszkańców sąsiedniego kraju, mieszkających za-

zwyczaj na obszarach sąsiadujących z granicami (Więckowski, 2010, za: Stu-

dzińska, 2014, s. 535). Co istotne, występuje ona w sytuacji, gdy różnica ceny, 

jakości oraz różnorodności towarów między państwami sąsiadującymi jest zna-

cząca (Timothy, 2000, za: Studzińska, 2014, s. 537). Zakupy, poza ekonomicz-

nym zyskiem dla handlowców, przede wszystkim jednak mogą stanowić element 

przyjemności i miłego spędzenia czasu wolnego przez turystów (Timothy, Butler, 

1995, s. 29). Wynika to z faktu, że turystyka ma charakter polimotywacyjny. 

Oznacza to, że na ogół jest ona podejmowana ze względu na więcej niż jeden 
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motyw (Niemczyk, 2012, s. 104‒105). Turyści zakupowi zwiedzają w czasie po-

dróży zabytki oraz poznają lokalne produkty, w tym kulinarne. Turystyka zaku-

powa może być połączona z innymi, szczególnie z turystyką miejską, także wy-

poczynkową czy przygraniczną (Lubowiecki-Vikuk, Paczyńska-Jędrycka, 2010, 

s. 31). Turystykę zakupową w omawianym kontekście definiuje również National 

Geographic jako „określenie na aktywne i pełne wrażeń podróżowanie. Coraz 

częściej zamiast do najbliższego centrum handlowego wybieramy się na krótki 

wypad do jednej z europejskich czy światowych stolic mody, odkrywając przy 

okazji najciekawsze zakamarki świata, rozkoszując się miejscową kuchnią czy 

też poznając lokalne produkty” (30 światowych…, 2017).  

W kontekście podejmowanych rozważań istotne jest to, że można wyodręb-

nić produkt turystyki zakupowej, który jest zbiorem użyteczności tworzących pa-

kiet dóbr i usług, jednocześnie pozwalający urzeczywistnić podróż odbywaną  

w celach zakupowych (Niemczyk, 2012, s. 42). Rdzeniem tego produktu jest 

oferta miejsc zakupowych (czyli galerii handlowych, targów świątecznych, festi-

wali zakupowych, jarmarków, bazarów, sklepów na lotniskach, outletów i innych 

obiektów handlowych). Warto nadmienić, że galerie handlowe z uwagi na atrak-

cyjność nie tylko z punktu widzenia podstawowej oferty zakupowej, ale również 

dodatkowych usług, poza tym, że są miejscem robienia zakupów okazały się waż-

nym ośrodkiem życia społecznego (Chrzanowska, Rochmińska, 2012, s. 203‒

219). Kreują one nowe formy spędzania wolnego czasu. Oprócz zakupów oferują 

dodatkowe atrakcje i różnorodne usługi (Wójtowicz, 2015, s. 112), czego przy-

kładem mogą być nietypowe obiekty handlowe wskazywane w internetowych 

rankingach światowych, tj. The Grand Canal Shoppes w Las Vegas2; Istanbul 

Cevehir3; Westfield London Shopping Centre4.  

Zachętą do podróży może być jednak nie tylko oferta galerii handlowych, 

ale także innych miejsc robienia zakupów. Atrakcją turystyczną mogą być bo-

wiem targi świąteczne, festiwale zakupowe, jarmarki czy bazary. Ponadto moty-

wem do podróżowania staje się często oferta: sklepów na lotniskach, outletów, 

jak również biur podróży w zakresie wyjazdów na zakupy do miejsc atrakcyjnych 

turystycznie.  

W kontekście omawiania turystyki zakupowej jako nowej formy podróżo-

wania, istotne jest, że współczesny rynek turystyczny charakteryzuje się ciągłym 

procesem rozwoju ilościowego, jak i jakościowego. Na rynkach branżowych 

                                                 
2 Słynie z tego, że przechadzając się jego ulicami, można zobaczyć kopie atrakcji turystycznych 

z całego świata; centrum handlowe mierzy 46 000 m2, jest imitacją Wenecji i znajduje się przy 

sławnej ulicy Strip (Maruszczak, 2017). 
3 Mierzy 320 000 m2 znajduje się w nim 50 restauracji, 12 kin, kręgielnia, mała kolejka górska  

i 343 sklepy; wyróżnia się szklanym dachem i drugim największym zegarem na świecie (Marusz-

czak, 2017). 
4 Znajduje się w czołówce miejsc zakupowych w Europie i mierzy 150 000 m2 (Maruszczak, 

2017). 
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stale pojawiają się nowe oferty, również turystyczne. Oferta rynkowa w zakresie 

turystyki rozwija się w czasie korzystnej koniunktury, ale również w okresie zja-

wisk kryzysowych w gospodarce globalnej. Wspierają one bowiem rozwój ofert 

rynkowych przez wzmaganie konkurencji między podmiotami rynku. Ciągły roz-

wój jest obserwowany i po stronie podażowej, i popytowej. Charakteryzuje się 

on poszukiwaniem przez konsumentów nowych rozwiązań produktowych (Pana-

siuk, 2014, s. 119). Wobec tego wiele firm przewozowych i profesjonalnych biur 

podróży przygotowuje nowe oferty wyjazdowe. Można zauważyć, że podmioty 

zaczęły umieszczać w ofercie wyjazdy na zakupy do Niemiec, Mediolanu czy 

Nowego Jorku. Polacy wyjeżdżają, np. do Niemiec po tańszą chemię gospodar-

czą, markowe ubrania czy słodycze. Do Londynu zaś wybierają się po kosmetyki 

i ubrania znanych projektantów, a do Bangkoku, Singapuru, Hongkongu czy 

Szanghaju po o 30‒40% tańszą elektronikę. Portal internetowy Wizy.us zajmuje 

się pomaganiem klientom w załatwianiu wiz do USA, a ponadto pomaga też  

w organizacji wyjazdów zakupowych do Nowego Jorku. Klient w ramach oferty 

ma zapewniony samochód z kierowcą, który przez dwa lub trzy dni obwozi go 

po sklepach. Ponadto popularnością cieszą się też firmy pomagające w zakupach 

za granicą i przesyłaniu paczek z USA do Polski (Rośnie liczba…, 2018). 

Na potrzeby artykułu warto także odnieść się do pojęcia „oferta tury-

styczna”, gdyż będzie ono przedmiotem dalszej analizy. Pojęcie „oferta” to ter-

min ekonomiczny, który jest związany z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. 

Określenie to wykorzystywane jest w teorii, ale przede wszystkim w praktyce 

gospodarczej, w aspekcie prawa gospodarczego oraz finansów podmiotów go-

spodarczych. Ofertę rynku turystycznego charakteryzują głównie: produkt, cena 

i jakość. Określenie „oferta” odnosi się do działalności przedsiębiorstw turystycz-

nych, ale i do destynacji turystycznych. Oferta jest bowiem tworzona przez pod-

mioty strony podażowej rynku i skierowana do konsumenta masowego i indywi-

dualnego. Termin „oferta” można zdefiniować jako zespół elementów ją tworzą-

cych, które ujawniają możliwości podażowe sprzedawcy, a jednocześnie oferta 

jest propozycją sprzedaży produktów i zachętą do kupna, stanowiącą podstawę 

do zawarcia transakcji (umowy kupna-sprzedaży) (Wojciechowska, Florczak, 

2005, za: Panasiuk, 2014, s. 122). Ofertę turystyczną można rozpatrywać  

w dwóch wymiarach, tj. wąskim, w którym dotyczy usług turystycznych ofero-

wanych na rynku przez przedsiębiorstwa turystyczne, oraz szerokim, w którym 

dotyczy produktu turystycznego obszaru. Oferta turystyczna składa się z nastę-

pujących elementów: podmiotu oferującego usługę (oferenta), produktu w ujęciu 

strukturalnym, ceny produktu, jakości produktu (jego wartości użytkowych), 

czasu obowiązywania, oferty sprzedaży (płatności, dostawy, gwarancji, możli-

wości odstąpienia od umowy) (Kożuch, Kożuch 2008, za: Panasiuk 2014, s. 122).  
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Biorąc powyższe pod uwagę, w dalszej części artykułu zaprezentowano wy-

niki badania w zakresie tego, czy biura podróży w Polsce oferują wyjazdy w ce-

lach zakupowych, jakiego rodzaju ofertę proponują oraz czym charakteryzuje się 

produkt biur podróży w zakresie turystyki zakupowej. 

Produkt turystyki zakupowej w ofercie biur podróży – badanie własne 

W okresie czerwiec‒lipiec 2018 roku autorka przeprowadziła badania własne  

wykorzystaniem takich narzędzi, jak: studia literatury przedmiotu, analiza stron 

internetowych oraz ofert biur podróży. Artykuł weryfikuje tezę, że wybrane biura 

podróży w Polsce oferują wyjazdy w obszarze turystyki zakupowej. Przeanalizo-

wano 24 oferty 10 biur podróży. Badania o charakterze pilotażowym miały na 

celu potwierdzenie założonej tezy. Przedmiotem badań  była ponadto analiza, po-

równanie produktów biur podróży w zakresie turystyki zakupowej oraz określe-

nie cech tego typu oferty. 

W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie wybranych ofert biur podróży  

w Polsce oferujących wyjazdy w celach zakupowych.   

Tabela 1 

Turystyka zakupowa w ofercie wybranych biur podróży w Polsce 

Nazwa biura 

podróży w 

Polsce 

Charakterystyka oferty w zakresie wyjazdu w celach zakupowych 

Sambia Biuro 

Turystyczne 

Oferta jednodniowego wyjazdu na zakupy do Warszawy do dwóch centrów 

handlowych (http://www.sambia.net.pl). 

Interglobus 

Oferta jednodniowego wyjazdu ze Szczecina na zakupy do Berlina. Oferta 

dotyczyła zimowych wyprzedaży na Alexanderplatz Mall of Berlin; wyjaz-

dów cyklicznych jednodniowych w każdą  sobotę miesiąca obejmujących 

Designer Outlet Berlin, słynną sieciówkę PRIMARK oraz Kurfürstendamm 

z takimi butikami, jak m.in. Esprit, Karstadt, Replay, Jack Wolfskin, Goertz, 

Benetton, Adidas, Douglas, Escada. W ramach przejazdu biuro oferuje trzy 

przystanki do wyboru (Wyjazd…, 2018). 

Biuro podróży 

SUNtravel 

Oferta trzydniowego wyjazdu do Londynu pt. „Londyn – Black Friday  

w stolicy zakupów”. Oferta obejmuje zwiedzanie Londynu z nastawieniem 

na zakupy w czasie wyprzedaży w piątek (http://suntravel.com.pl). 

Biuro podróży 

Nawator 

Oferta wycieczki pt. „Do Grodna w dni wolne od handlu”. Jest to jedno-

dniowa wycieczka na Białoruś, która obejmuje zwiedzanie miasta oraz wi-

zytę w największym białoruskim centrum handlowym. Wycieczka organi-

zowana jest w te niedziele, które w Polsce są wolne od handlu (Wyjazdy…,. 

2018). 

FUN Club 

Biuro Podróży 

Oferta wyjazdu jednodniowego na zakupy z Berlina do słynnych sklepów, 

takich jak PRIMARK lub domu towarowego KA DE WE, jak również du-

żych centrów handlowych jak Alexa Center, Galeria Kaufhof. W ofercie 

znajduje się także zwiedzanie najważniejszej handlowej ulicy miasta 

Ku'damm (Nowa oferta…, 2018). 

http://www.alexacentre.com/
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Biuro podróży 

Trip Club 

Oferta trzydniowego wyjazdu na zakupy do Włoch do największego cen-

trum handlowego typu outlet we Włoszech. Uczestnicy wycieczki mogą od-

wiedzić 180 butików znanych marek, w tym Bulgari, Diesel, Dolce & Gab-

bana, Prada, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo i innych. Dodatkowo 

mogą oni  także zwiedzić Genuę, Mediolan i zamek Castello di Taglione. 

(Wyjazd na…, 2010). 

Biuro podróży 

Aerotour 

Oferta wyjazdów na jarmarki bożonarodzeniowe do takich miejsc, jak np.: 

Wiedeń, Praga, Salzburg, Amsterdam, Berlin, Bratysława, Hamburg itd. 

Firma oferuje objazdowe wycieczki autokarowe express oraz z noclegiem. 

Wyjazdy express to wycieczki bez noclegu, oprócz wizyty na targach obej-

mują również krótki spacer po mieście z przewodnikiem (Jarmarki…, 

2018). 

Biuro podróży 

Itaka 

Oferta trzydniowego wyjazdu na jarmarki bożonarodzeniowe do Pragi i Dre-

zna. W programie oprócz wizyty na targach znajduje się również cało-

dzienne zwiedzanie miasta (Bożonarodzeniowe…, 2018). 

Biuro podróży 

Kormoran 

Oferta dwudniowego wyjazdu na jarmarki bożonarodzeniowe do takich 

miast jak: Budapeszt, Wiedeń, Praga, Salzburg, Drezno i Budziszyn, Berlin. 

Oferta obejmuje pobyt na jarmarku, jak również krótkie zwiedzanie miasta 

(Jarmarki…, 2018). 

Biuro podróży 

Ecotravel 

Oferta wyjazdu na polski Jarmark Dominikański Krzyżackim Szlakiem. Jest 

to trzydniowy wyjazd połączony ze zwiedzaniem Malborka, Gdańska  

i Gdyni, w tym głównym punktem wydarzenia jest udział w targach 

(https://www.ecotravel.pl). 

Biuro podróży 

Europol 

Oferta krótkiego jednodniowego bez noclegu wyjazdu na jarmark bożona-

rodzeniowy do Pragi. Program wyjazdu obejmuje pobyt na jarmarku oraz 

spacer po mieście (https://www.europol.com.pl). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wybranych ofert biur podróży w Polsce. 

Porównując dane zawarte w tabeli 1, można stwierdzić, że analizowane 

biura podróży w Polsce oferują wyjazdy na zakupy. Są to przede wszystkim wy-

jazdy krótkie 1-, 2- i 3-dniowe, przeważnie weekendowe. Program obejmuje je-

den lub dwa noclegi, ale organizowane są również wyjazdy bez noclegów. Wy-

cieczki są zwykle połączone ze zwiedzaniem miasta, co wpływa na atrakcyjność 

tego typu wyjazdu. Oferta obejmuje zakupy w takich miejscach, jak: galeria han-

dlowa, outlet, ulice handlowe, czy jarmarki bożonarodzeniowe. Biura organizują 

wyjazdy np. w okresie świątecznym, gdy odbywają się jarmarki, ale np. jedna  

z ofert dotyczyła także akcji promocyjnej organizowanej w piątek tzw. Black Fri-

day. Biura podróży organizują wyjazdy na zakupy do takich miast, jak np. Lon-

dyn, Wiedeń, Berlin, Mediolan, Praga, Salzburg czy Wiedeń, które są świato-

wymi miejscami mody oraz handlu, jak również odbywają się w nich atrakcyjne 

jarmarki świąteczne. 

Podsumowanie  

Jak już zauważono, wybrane biura podróży w Polsce mają w swojej ofercie tury-

stykę zakupową. Zauważyć jednak należy, że wyjazd ten jest zawsze połączony 
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z krótkim zwiedzaniem miasta. Wynika to z faktu, że turystyka ma charakter po-

limotywacyjny, czyli często jest podejmowana ze względu na więcej niż jeden 

motyw. Turystyka zakupowa łączy się w tym wypadku, jak wskazuje literatura 

przedmiotu i analiza wybranych ofert, z turystyką miejską. Cechy tego typu 

oferty to: krótki wyjazd z noclegiem lub bez, zakupy w atrakcyjnych miejscach, 

takich jak centra handlowe, zakupy w okresie świątecznym czy w okresach wy-

przedaży, wyjazdy do miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyjazdy do miejsc sły-

nących z lokalizacji znanych outletów, galerii handlowych, słynnych kreatorów 

mody. W ofercie jednego z biur podróży pojawił się wyjazd w niedziele, gdy  

w Polsce jest zakaz handlu, co może stanowić istotny bodziec dla Polaków do 

wyjazdu w celach zakupowych w tym czasie.  

Ukierunkowanie oferty biur podróży na zakupy wskazuje na zainteresowa-

nie turystów tego typu wyjazdami, gdzie zakupy są kluczową atrakcją w czasie 

podróży. Fakt ten świadczy również o atrakcyjności turystycznej miejsc handlo-

wych, takich jak: centra handlowe, outlety czy jarmarki świąteczne. Stały się one 

bowiem atrakcjami turystycznymi.   

Należy jednak podkreślić, że przeprowadzone badania miały charakter pilo-

tażowy i nie pozwalają na uogólnianie wniosków w tym zakresie. Autorka pla-

nuje kolejne bardziej pogłębione badania na ten temat, aby bardziej wnikliwie 

zgłębić przedmiotowe zagadnienie.  
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Shopping Tourism in the Offers of Travel Agencies 

Keywords: shopping tourism, products of shopping tourism, tourism offer, shopping des-

tination, shopping places 

Summary. The objective of the paper is to examine whether travel agencies in Poland 

offer trips for shopping purposes, what type of offer they propose as well as what charac-

terizes of product in the field of shopping tourism. The paper verifies the thesis that se-

lected travel agencies in Poland offer this type of travel. Research tools such as literature 

studies, website analysis and travel agency offers were used. 
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Summary. There have been quite intensive development of the ice cream market in re-

cent years in Poland, especially of impulse ice cream. The impulse ice-cream market is 

developing, among others, thanks to young consumers who are increasingly consuming 

these products and have an impact on the seasonality of the market. In addition, in Poland, 

on the one hand, there is a belief in seasonality in the consumption of ice cream, and on 

the other hand the desire to recognize ice cream as a year-round product. Ice cream ad-

vertisements in Polish media appear mainly from May to July, in the remaining months 

there are no such ads. For the above reasons, it was decided to conduct research in the 

group of young consumers (Generation Z) on the consumption of ice cream and the im-

pact of advertising on their consumer behaviour. 

Introduction 

The consumption of ice cream in Poland is seasonal and significantly increases 

during the summer months. Annual sales largely depends on weather conditions. 

Hot summer makes sales increases of several percent. On average, Poles consume 

4‒5 litres of ice cream per year. In much colder countries, i.e. Sweden, Finland 

or Norway, approx. three times more (Palka, 2015, p. 308‒319). The impulse ice 

creams are becoming increasingly popular on the ice cream market. This is due 
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to the activity of young consumers in this market, who choose from a wide range 

of this type of ice cream. This group of ice cream consumers are mostly young 

people, who make the purchase decisions spontaneously. Due to the still prevail-

ing, including in this market segment, very strong seasonality, it was decided to 

conduct surveys, thanks to which it was possible to verify the thesis that the con-

sumption of ice cream is largely dependent on advertising. The research was con-

ducted in a group of 322 people aged 16‒24, so called Early Young Adults. They 

were gymnasium students (G), lyceum students (L) and students (S), Trójmiasto 

residents (tab. 1). Intentional selection of the sample was used, the people who 

were consuming ice cream and ice-cream shopping independently. 

Table 1  

Characteristics of the surveyed group of young consumers 

Sex Place of living Age Status 

W: 187  

79G; 44L; 64S) 

Town: 314  

(131G; 76L; 107S) 
till 15 y.o.:  37 (G) Gymnasium student: 136 

M: 135  

(57G; 32L; 46S) 
Suburbia: 8 (5G; 3S) 16‒25 y.o.: 175 (99G; 76L) Lyceum student: 76 

  26‒35 y.o.: 110 (S) Non-working student: 25 

   Working student: 85 

G – gymnasium student, L – lyceum student, S – student 

Source: own elaboration. 

The research material consisted of original questionnaires, containing 9 

questions about the respondent's attitude to TV and internet advertising and his 

behaviour on the impulse ice market. On the basis of the conducted research, it 

was found that young consumers watch television very rarely or never and use 

the internet very often. They have claimed that advertising does not affect their 

buying behaviour, and if it is, then very seldom. The most popular brand of im-

pulse ice cream is Magnum. The other three popular impulse ice creams among 

the youth of the Trójmiasto are Kaktus, Calipso and Big Milk. 

Review of the literature  

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 (Palka, 2017b, p. 53‒62). Impulse ice creams are more and 

more popular and the consumption of this kind of ice cream will grow. The big-

gest advantage of this ice cream is that they are ready for consumption and do not 

require the preparation or portioning. Their goal is to meet the temporary needs 

of the consumer and they fulfil this function perfectly. The availability of these 
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ice creams is great, because one can buy them almost anywhere, even in the news-

stand. That is why they are so popular (Palka, 2017a, p. 86‒93).  

Youth is a social group that has reached adolescence but is still under the 

care of parents or carers. The youthful age is characterized by features that are 

crucial for further stages, which allow the evolution of the young person's char-

acter and shaping their own views or behaviours. It is also a period of rebellion 

and the need to express sometimes extreme nonconformity, manifesting itself in 

a desire to belong to some subculture, organization (Zięba, 2010, p. 271‒279). 

According to the Central Statistical Office, the number of residents in Po-

land is over 38.4 million women and men. Most people are between 30 and 40 

years old, and the least is those over seventy. When analysing data in terms of the 

number of generations, we have the largest representatives of the Z generation 

(8.983 million and 23.4% of the Polish population) and Y (22.8%) in the society. 

These are generations of internet users, the most active on social media platforms. 

More and more people use social networking sites from morning to night and this 

number will grow. The cause is generational change. Almost 73% of our society 

uses the internet (Szokujący…, 2018).  

The profile of a young consumer is changing: he/she is much more dynamic 

in accepting market realities and trying to actively participate in the market. 

Young people are an important part of every society and have great financial po-

tential. For a long time they were not noticed by producers and acted as passive 

participants in market processes (Budzanowska-Drzewiecka, 2014, p. 50‒59; 

Grzybowska-Brzezińska, 2010, p. 195‒204). 

The specificity of the adolescence period is limiting the influence of parents 

and the family environment on youth behaviour in general, including purchasing 

behaviour. The peer group is becoming more and more important; the individual 

features are clearly visible, including, inter alia, the degree of innovation, ex-

pressed in the interest of novelties and time necessary to demonstrate a specific 

response. Young people have their own financial resources, choices and pur-

chases food (Jeżewska-Zychowicz, 2011, p. 816‒819). 

Advertising has been accompanying the modern consumer for many years, 

on various occasions and has a big influence on his behaviour, shapes patterns 

and attitudes. In today's world, one of the main tasks of advertising is shaping the 

awareness of the existence of a product or brand, as well as creating consumer 

needs. Advertising is still developing, evolving, going through the next phases of 

its existence. Along with the development of the first civilizations, the first forms 

of advertising also began to shape. First commercials occurred in ancient Baby-

lon, where an earthenware plate with engraved remarks about the seller has been 

found. In Greece, on the other hand, there was a special institution of the herald 

who sang songs of praise about carried cargo. In ancient times, advertising took 
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the form of paintings, inscriptions on the walls, as well as signboards. The com-

mercial boom turned out after the invention of printing by Gutenberg. The first 

newspapers began to appear, and in them the first press advertisements. With the 

development of civilization, new media began to appear, that is: radio, television, 

cinema, internet. The development of new media allowed the advertising to in-

crease the range of impact, make the message more attractive, and also become  

a publicly available promotional measure. Currently, online advertising is becom-

ing more and more important. Its most important features are interactivity and 

global reach (Rybowska, 2016, p. 385‒394; Szopiński, 2010, p. 133‒144). 

Advertising is one of the tools that serves the company to present its offer 

and convince the customer that the product is the best and worthy of choice. Now-

adays, advertising and the information on products and brands presented in it, 

bombard us from every direction. We can see them everywhere, at bus stops, cars, 

buildings, signs by the road, buses and sports fields. Every day we find them in 

internet mail, we watch on television, the internet, newspapers, we hear in radio 

stations. Focusing on more information that comes to us from the world seems 

impossible. The role of advertising is to attract attention and increase brand 

awareness; advertising affects the recipient even before making a purchase and 

has a weak impact in comparison to elements such as price. Another impact of 

advertising is the so-called “Pushing”: it takes place after purchase and relies on 

weak influence on the recipient, to encourage him to re-purchase the product of 

the given brand (Roszkowski, 2009, p. 115‒120). 

In Poland, TV advertising reaches 98% of citizens. However, such an ad-

vertising message in recent years has caused a lot of controversies and reserva-

tions regarding the submission of false data, advertising forbidden products, etc. 

The research of the impact of advertising on consumer behaviour showed that 

their attitude to advertising messages was the result of perception, assessment and 

trust of information content. It is important that the last years are characterized 

by a decrease in the trust in advertising information. An additional factor deform-

ing the obtained results is a kind of unwillingness to admit being vulnerable to 

the impact of advertising. Also, the recipients of television programs are not sat-

isfied with the broadcasting ads in the time of watched programs. Entrepreneurs 

as well as its recipients are interested in online advertising, due to the precise 

definition of the recipient and quick access to it, and getting feedback from inter-

net users, among them particularly scientists, officials, students, professionals 

and youth. An important limitation of online advertising is the ability to reach 

only people who use the internet. In Poland, the population of internet users is 

made up mostly of young people and middle-aged people, while seniors consti-

tute a negligible part of them (Nowacki, 2010, p. 443‒454; Rybowska, 2016,  

p. 385‒394). 
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Young people are an important and a separate part of every society. They 

are special participants of the market, because ‒ unlike adults ‒ they feel the 

needs, perceive the world, understand the messages addressed to them differently, 

have different value systems, ways of acting. Their full participation in the market 

is limited by numerous barriers, first of all legal conditions, age, social influences, 

means of consumption implementation, level of market education, understanding 

of market functioning mechanisms or access to information. Today's young con-

sumers represent significant purchasing and decision-making power, because 

they have more and more financial resources, which they manage according to 

their own needs and have a significant impact on purchasing decisions taken in 

the family. They take on different roles ‒ from passive shopping participants, 

through initiators, informers, advisers, to decision makers. Product innovation 

and modernity are very important factors when making decisions by young peo-

ple. Expenditures on food products, mainly for drinks, sweets and snacks, also 

have a significant share in the expenditure priority (Adamczyk, 2014, p. 5‒16; 

Newerli-Guz, 2010, p. 223‒229). 

Methodology of the research  

The study used the results of a survey conducted in 2018 on a group of 322 peo-

ple. The research material were original questionnaires. The questionnaire was 

composed of two parts: the first one being a collection of 8 questions regarding 

television and internet advertising, the ratio of respondents to these advertise-

ments and consumption of ice cream; the second part of the questionnaire was 

the so-called a metric, or sociodemographic characteristics of the consumer. The 

results were elaborated using Microsoft Excel 2010. 187 women and 135 men 

took part in the survey. The population of the respondents was represented by 

people aged 16-25. The respondents were gymnasium students (136 people), ly-

ceum students (76 people) and students (110 people), had primary or secondary 

education, living in large cities or suburbia. 

Research results 

It is assumed, that young people spend too much time in front of TV set (fig. 1). 

According to conducted surveys it must be disputed, because the respondents 

watch television rarely, only 18% of youth watch television often or very often. 

They spend much more time on internet. About 55% of the respondents used in-

ternet often or very often, no one answered, that never used the internet, but there 

were people who never watched television. That is typical for generation Z, also 

called the internet generation. 
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Figure 1. How often do you use these mass media (total answers)?  

Source: own elaboration. 

The respondents were asked if the advertising influences their choices dur-

ing shopping (fig.2). Almost 75% admitted, that it does, but only 10% given the 

answer “yes, often”. The rest of asked respondents claimed that it influenced only 

once or rarely. More than 25% stated that they were never influenced by adver-

tisement. 

 

Figure 2. Does advertising influence your choices while shopping (total answers)?  

Source: own elaboration. 
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Ice creams in Poland are most popular at summer, from April to September. 

This is mostly due to eating habits, advertisements and so called tradition. Ice 

cream were advertised as a product for refreshment during hot summer. They 

were not available during winter for a very long time. Polish producers of frozen 

foods made ice cream for summer and frozen fruits and vegetables for winter. 

The respondents asked about their observations about the season for ice cream 

ads in Poland answered that they could see such ads in spring and summer (tab. 

2). Some students claimed that such ads are in television all year but these usually 

were respondents, who didn’t watch TV at all. 

Table 2  

In what season of the year does ice cream TV advertisement occur? (in %) 

 Gymnasium Lyceum Studies 

Summer 100,00 96,05 100,00 

Spring 100,00 96,05 100,00 

All year 8,09 9,21 13,64 

Winter 0,00 0,00 0,00 

Autumn 0,00 0,00 0,00 

There are no such ads 0,00 3,95 0,00 

Source: own elaboration. 

Ice cream ads, according to the respondents, occur in the internet during 

summer, but also during other seasons of the year (tab. 3). That would be a kind 

of novelty in Poland, proving that ice cream companies have found a great way 

to reach young consumers. On the other hand there were respondents, mostly 

among lyceum students, that stated there were no ice cream ads in the internet.  

Table 3  

In what season of the year does an ice cream internet advertisement occur? (in %) 

 Gymnasium Lyceum Studies 

Summer 93,38 72,37 95,45 

Spring 3,68 0,00 2,72 

All year 93,38 72,37 95,45 

Winter 0,00 0,00 0,00 

Autumn 12,5 2,63 20,91 

There are no such ads 6,62 27,63 4,55 

Source: own elaboration. 

Over 55% of respondents answered, that ice cream advertisement didn’t in-

fluence their choice while shopping ice cream (fig. 3). The rest admitted that ads 
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influenced their purchase decision, often, rarely or only once. There are some 

people who follow the ads to get knowledge about novelties and they treated them 

as an encouragement to trying them. 
 

 

Figure 3. Does an ice cream advertisement influence your choice while shopping ice 

cream (total)? 

Source: own elaboration. 

One of the important elements of consumer behaviour is choosing from the 

available brands of a given product. The respondents were asked to choose one 

of the given ice cream brands and to motivate their choice (tab. 4). 

Table 4  

Imagine the situation: You want to buy an ice cream, there are several such products 

available in the store. Which product will you choose? (in %) 

 Total Gymnasium Lyceum Studies 

Calypso 15,84 8,09 9,21 30,00 

Big Milk 13,66 15,44 23,68 4,55 

Cornetto 2,48 2,21 3,95 1,81 

Grand 1,55 0,74 5,26 0 

Kaktus 18,94 19,12 18,42 19,09 

Magnum 39,13 45,59 32,89 35,45 

Jeżyki 0,93 0,74 0,00 1,81 

Other 7,45 8,09 6,58 7,27 

Source: own elaboration. 
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chocolate”. The respondents also claimed that they buy Magnum ice cream be-

cause they can “afford them”, meanwhile the material situation of young people 

does not have to be as good as they think. Young people can make such choices 

also wanting to impress their peers and join the group. Probably such behaviours 

concern only a part of the respondents, because many people chose from the pro-

posed brands much cheaper products motivating this choice with “brand attach-

ment”, “family tradition”, “attractive offer” and “low price”. According to Jaska 

(2015, p. 120‒130) buying behaviour is divided among others into rational and 

irrational ones. The consumer's rational behaviour is based on the assumption that 

the given unit will achieve the maximum level of satisfaction with the budget 

constraint. The behaviour of consumers taking part in the survey, choosing 

cheaper, but equally tasty ice cream can be included here. In turn, the irrational 

behaviour of the consumer is contrary to his interest and he does not count on the 

wealth of his budget. The consumer is guided by imitation, impulse and motives 

inherent in the subconscious, which he usually does not realize. Among the young 

consumers of the Z generation, you can also notice such behaviour.  

According to previous research, the form of ice cream on a stick is not the 

most comfortable in the opinion of the respondents, but the most popular brand 

of impulse ice cream is still Magnum ice cream, which types are changed every 

year, and the range increases (Palka, 2017a, p. 86‒93). 

Respondents were asked when (in what season) they buy ice cream (fig. 4). 

All of them answered that in spring and summer, but what was much more inter-

esting, the respondents also declared buying ice cream throughout the year, with 

75% of lyceum students making such purchases.  
 

 
Figure 4. In what season of the year do you usually buy ice cream? 

Source: own elaboration. 
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Table 5 shows places and circumstances that respondent choose most often. 

According to this data, generation Z eat ice cream in ice cream shop, in a café, 

with friends or family, but very often alone. They buy ice cream in the estate shop 

or supermarket and don’t do it at home themselves. 

Table 5  

Where / under what circumstances do you eat ice cream most often ? (in %) 

 Very often Often Sometimes Rarely Never 

In an ice cream shop 4,07 2,79 2,20 0,53 0,40 

In the cafe 1,11 1,86 3,32 2,50 0,90 

In the restaurant 0,37 0,96 2,42 4,01 2,24 

In the supermarket 2,48 3,57 1,93 1,09 0,93 

In the hypermarket 2,11 3,39 2,20 1,61 0,68 

In the estate shop 3,66 3,14 1,24 0,84 1,02 

I’m doing home myself 0,16 0,56 1,09 0,96 7,24 

When I’m with my family 2,11 3,58 3,04 0,56 4,04 

When I’m with friends 3,35 4,10 1,49 0,59 0,47 

When I’m alone 2,61 2,79 2,36 1,43 0,81 

Source: own elaboration. 

Conclusion 

On the basis of the conducted research, it can be concluded that young consumers 

rarely make purchases under the influence of advertising, and if they do, they do 

it premeditatedly. Most often, an advertisement is a source of knowledge about 

the product and an incentive to try. This is the type of function that ads perform, 

which is why young consumers’ conviction about their resistance to advertising 

content is not real. According to the fact that young consumers spend a lot of time 

on the internet, where they watch advertisements of various products, including 

ice cream, it can be stated that the increase in interest in ice cream throughout the 

year results from ice cream advertisements, which are available there all year 

round. The most popular ice cream among young people is Magnum, although 

this product is not targeted at them. Magnum ice cream belongs to the luxury 

brands of ice cream, so that their popularity among young people may indicate 

their desires for “a little luxury”, good brand, high quality. On the other hand, the 

Kaktus ice cream is also popular in this group of consumers, which are aimed at 

younger consumers and children. Their popularity among high school students 

and students may indicate their need to “be a child”.  

The results of survey can provide information feedback to manufacturers of 

ice cream, in the approach to advertising ice cream, which affects their consump-

tion. Advertising ice cream in various media throughout the year may increase 

the consumption of ice cream in Poland, which is what many manufacturers want. 
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As the population of this study consisted of young consumers from Trójmi-

asto, the results cannot be generalised for all consumers or all ages. Performing 

the study on a large sample of consumers of all ages would be useful. Instrument 

validation for all ages of consumers through more testing and observational stud-

ies is needed. 
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Streszczenie. W Polsce w ostatnich latach następuje dość intensywny rozwój rynku lo-

dów, szczególnie impulsowych. Rynek ten rozwija się m.in. dzięki młodym konsumen-

tom, którzy coraz częściej spożywają te produkty, co ma wpływ na sezonowość rynku. 

Ponadto w Polsce z jednej strony panuje przekonanie o sezonowości spożywania lodów, 

a z drugiej dążenie do uznania ich za produkt całoroczny. Reklamy lodów w mediach 

pojawiają się głównie od maja do lipca, w pozostałych miesiącach takich reklam nie ma. 

Z powyższych względów postanowiono przeprowadzić badania w grupie młodych kon-

sumentów (pokolenie Z) na temat spożycia lodów i wpływu reklamy na ich zachowania 

konsumenckie.  

Translated by Agnieszka Palka 
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Palka, A. (2018). Behaviour of young consumers and the seasonality of ice cream consumption. 

Marketing i Zarządzanie, 3 (53), 151‒162. DOI: 10.18276/miz.2018.53-14. 
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Punkty różnicujące i punkty upodabniające  
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menty diety 

Streszczenie. Pozycjonowanie produktów powinno uwzględniać osiąganie założonych 

wcześniej punktów różnicujących i punktów upodabniających produkt oferowany na 

rynku do innych produktów oferowanych na danym rynku. Punkty różnicujące to przede 

wszystkim korzyści, które konsumenci wiążą z daną marką, oceniają pozytywnie i ze 

względu na nie dokonują wyboru. Punkty upodabniające prowadzą zaś do skojarzeń  

z cechami lub korzyściami całej konkretnej kategorii produktów oferowanych na rynku. 

Za cel artykułu przyjęto zaprezentowanie sposobu pozycjonowania jednej z grup produk-

tów, tj. suplementów diety na rynku farmaceutycznym, oraz analizę przyczyn stosowania 

takiego sposobu pozycjonowania. Podstawowa teza postawiona w artykule odnosi się do 

faktu, że często podstawą pozycjonowania suplementów diety jest nie tyle osiągnięcie 

punktów różnicujących z lekami lub innymi suplementami diety, co posiadanie punktów 

upodabniających do leków. Wykorzystano metodę obserwacji i analizy źródeł wtórnych. 

Wprowadzenie 

Rynek farmaceutyków i innych produktów medycznych (w skrócie będzie nazy-

wany dalej rynkiem farmaceutycznym) obfituje w liczne rodzaje produktów ofe-

rowanych przez wielu oferentów. Kluczowa rola na tym rynku przypada produk-

tom leczniczym, w tym: lekom wydawanym lub sprzedawanym na receptę oraz 
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lekom sprzedawanym bez recepty (tzw. OTC ‒ over the counter drug). Oprócz 

tych najbardziej znanych produktów oferowane są: suplementy diety, wyroby 

medyczne, środki spożywcze wzbogacone, środki spożywcze specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego, środki do higieny i pielęgnacji. Konkurencja o klienta 

w poszczególnych obszarach jest na ogół silna. Wyjątkiem bywają segmenty le-

ków na recepty, zwłaszcza innowacyjnych, na ciężkie choroby, gdzie czasami 

występuje jeden lub kilka leków. W pozostałych obszarach oferenci starają się 

ulokować jak najwięcej produktów na rynku w celu zdobycia znacznego udziału. 

Kluczowym problemem, jaki staje przed oferentami produktów farmaceutycz-

nych, jest pozycjonowanie produktów.  

W artykule opisano przede wszystkim pozycjonowanie segmentu suplemen-

tów na rynku i produktów oferowanych w tym segmencie. Celem artykułu jest 

zaprezentowanie sposobu pozycjonowania jednej z grup produktów, tj. suple-

mentów diety na rynku farmaceutycznym oraz analiza przyczyn stosowania kon-

kretnych sposobów pozycjonowania. Wybór suplementów jest uzasadniony tym, 

że w ich wypadku bardzo ważny jest nie tylko wybór punktów różnicujących 

(POD ‒ points of difference), ale także wybór punktów upodabniających (POP ‒ 

points of parity). Podstawową metodą badawczą jest analiza na podstawie obser-

wacji własnych autora i badań wtórnych (Keller, Tybout, 2002, s. 65). Z punktu 

widzenia pozycjonowania suplementów istotne jest odróżnienie produktów lecz-

niczych (potocznie nazywanych lekami) od suplementów diety.  

Produktem leczniczym jest „substancja lub mieszanina substancji, przedsta-

wiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występu-

jących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu 

przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu 

poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”. 

(Ustawa prawo farmaceutyczne, 2001, art. 1, pkt. 32). Produkty lecznicze to np. 

Amol, Apap, Aspirin, Nurofen, Nasivin, Neo-Angin, Neosine, No-Spa, Opokan, 

Orofar, Ortanol, Otrivin, Polocard. 

Suplementem diety jest zaś „środek spożywczy, którego celem jest uzupeł-

nienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składni-

ków mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny 

fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie 

umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych 

podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kro-

plomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczo-

nych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłą-

czeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumie-

niu przepisów prawa farmaceutycznego (Obwieszczenie…, 2017, poz. 149, art. 

3, pkt 3, ust. 39). Suplementy diety to np. Apetiblock, Colon, Hepatil, Neomag, 

Nervomix, Neopersen, Vitaexpert, Vitotal. 
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Mimo istotnych różnic w składzie i działaniu leków i suplementów diety 

pozycjonowanie tych ostatnich często wprowadza w błąd nabywców, którzy po-

strzegają suplementy jako leki.  

Punkty różnicujące i punkty upodabniające  

Jednym z zasadniczych etapów pozycjonowania jest określenie właściwych 

punktów różnicujących i punktów upodabniających produkt oferowany na rynku. 

Punkty różnicujące „to cechy lub korzyści. które konsumenci wiążą z daną 

marką, oceniają pozytywnie i uważają za takie, których konkurencyjne marki nie 

są w stanie im dostarczyć na dorównującym poziomie” (Kotler, Keller, 2012,  

s. 302). Punkty upodabniające „są z kolei skojarzeniami z cechami lub korzy-

ściami, które nie są unikatowe dla marki, lecz wspólne z innymi markami” (Ko-

tler, Keller, 2012, s. 302). Skojarzenia wspólne obejmują obszary kategorii i kon-

kurencji. Obszar kategorii to cechy lub korzyści niezbędne dla oferty w danej 

kategorii produktu dla uznania oferty za pełnowartościową i wiarygodną. Obszar 

punktów upodabniających konkurencji ma zniwelować punkty różnicujące kon-

kurencji (oferta konkurencji niczym się nie wyróżnia) lub zniwelować podatność 

marki na ataki konkurencyjne wynikające z jej punktów różnicowania (nasza 

oferta jest podobna do konkurencji, więc niech konkurenci jej nie atakują). 

Często podstawą pozycjonowania suplementów diety jest nie tyle osiągnię-

cie punktów różnicujących z produktami leczniczymi, co posiadanie punktów 

upodabniających do tych produktów. Na rysunku 1 zaprezentowano punkty róż-

nicujące i punkty upodabniające leków i suplementów diety. 

 

 

Rysunek 1. Punkty różnicujące i punkty upodabniające leków i suplementów diety 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obserwacje zarówno rynku suplementów diety w Polsce, działań marketin-

gowych producentów, a zwłaszcza promocja suplementów skłoniły autora do 

szerszej analizy pozycjonowania tych produktów względem produktów leczni-

czych. Należy zwrócić uwagę, że problem ten interesuje także regulatora rynku 

produktów medycznych i suplementów, czyli Ministra Zdrowia, w aspekcie 

wprowadzania w błąd nabywców i KRRiT w aspekcie zgodności z prawem  

i etyką audiowizualnych przekazów handlowych. 

Punkty różnicujące produktów leczniczych  

Produkty lecznicze różnicowane są na podstawie marki produktu (nazwy leku)  

i producenta. Nazwa leku często odwołuje się do elementarnej wiedzy nabywcy 

lub lekarza wypisującego receptę, a reputacja producenta podkreśla renomę leku. 

Ponadto istotna jest substancja lecznicza, która jest podstawą produkcji leku. Od-

powiada ona za leczenie choroby lub dolegliwości. Leki odróżnia też rygory-

styczny proces badań klinicznych potwierdzających ich skuteczność w procesie 

leczenia i określających poziom skutków ubocznych. Ważną cechą odróżniającą 

poszczególne leki lub ich grupy jest ich działanie. Sposób i tempo uzyskania po-

żądanego efektu są ważnymi cechami zapamiętywanymi przez nabywców.  

W grupie leków istotnym czynnikiem różnicującym jest także cena. Nawet na te 

same choroby mogą być leki z tą samą substancją leczniczą, a istotnie różnić się 

ceną, marką i nazwą producenta. 

Generalnie leki zaspokajają następujące zbiory potrzeb: 

– wyleczenie bólu, 

– wyleczenie konkretnej choroby lub dolegliwości. 

Punkty różnicujące suplementów diety 

Najbardziej oczywistym punktem różnicującym suplementy diety są ich 

marki/nazwy handlowe. Często zawierają one odniesienie do składu suplementu 

(np. zawartości magnezu lub witamin) albo do celu ich zastosowania/efektu dzia-

łania. Kolejnym elementem różnicującym są składniki suplementu, a zwłaszcza 

substancje uznane za poprawiające zdrowie i regenerujące organizm w całości 

lub części. Ponadto suplementy wyróżnia na ogół uniwersalne działanie ‒ poma-

gają poprawić zdrowie, likwidują dolegliwości, odmładzają itp. 

Uniwersalne działanie suplementów diety wynika najczęściej z ich definicji. 

Są to środki spożywcze, które uzupełniają normalną dietę, dlatego mogą być sto-

sowane niemal zawsze. To nie są leki, które w wyniku badań klinicznych i pro-

cesów rejestracyjnych uzyskały status środka leczącego konkretną chorobę. Dla-

tego producenci suplementów diety przypisują im tak uniwersalne działanie i jest 

to dozwolone prawem. 
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Ponadto często mogą być powszechnie stosowane przez ludzi w każdym 

wieku z różnym poziomem kondycji i wysiłku. Uniwersalność działania powo-

duje również przeznaczenie suplementów diety prawie dla wszystkich osób, 

zwłaszcza zdrowych. Wyjątki wynikają z przeciwwskazań spowodowanych kon-

kretnymi chorobami. Ewentualna niewielka szkodliwość zastosowania suple-

mentu diety zachęca producentów do nakłaniania do ich stosowania w każdych 

warunkach i w każdym wieku. 

Zaspokajane przez suplementy potrzeby i pragnienia to przede wszystkim: 

– poczucie dbania o siebie, 

– zmniejszanie lub zwiększanie apetytu, 

– łatwe zasypianie, 

– wyjątkowo mocna koncentracja, 

– poprawa kondycji, 

– „wyleczenie” kataru, 

– poprawienie nastroju, 

– uspokojenie skołatanych nerwów. 

Punkty upodabniające produktów leczniczych i suplementów diety 

Punkty upodabniające suplementy do produktów leczniczych mają bardzo duże 

znaczenie dla sukcesu suplementów. Często, o czym wcześniej wspomniano, 

podstawą pozycjonowania suplementów diety jest nie tyle posiadanie punktów 

różnicujących z produktami leczniczymi, co utworzenie punktów upodabniają-

cych do leków. Daje to szanse na postrzeganie suplementów diety jako leków, co 

podwyższa ich prestiż i chęć korzystania z nich. W tabeli 1 wskazano na najczę-

ściej osiągane punkty upodabniające suplementy diety do leków. Wyróżnione ce-

chy wynikają z obserwacji autora i nie każda cecha musi dotyczyć każdego su-

plementu. 

Tabela 1 

Najczęściej osiągane punkty upodabniające suplementy diety do leków 

Zaspokajane potrzeby leczenie (leki)/usuwanie (suplementy diety) chorób/dolegliwości 

Nazwa 
brzmiąca jak lek lub nawet sugerująca, na jaką dolegliwość po-

maga suplement 

Opakowanie 
pudełeczko, blister, butelka w pudełeczku, z dozownikiem, sa-

szetka 

Forma występowania tabletki, syropy, proszki 

Miejsca sprzedaży w to-

warzystwie leków 

apteki, internet, stacje benzynowe, hiper- i supermarkety, dys-

konty, pozostałe sklepy, kioski 

Sposoby promocji 
przekaz promocyjny jest często taki sam lub łudząco podobny jak 

dla leków   

Całościowa identyfikacja nazwa, logo, producent, kształt opakowania, konstans promocyjny 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ważnym elementem upodobnienia suplementów diety do leków są podobne 

potrzeby, które zaspokajają te produkty. Producenci suplementów starają się za-

komunikować, że niektóre suplementy „usuwają” lub „likwidują” problem ze 

zdrowiem czy stanem organizmu albo wspierają jego „samowyleczenie”. To po-

woduje, że część nabywców, zwłaszcza ci ukierunkowani na naturalne środki le-

czenia i żywienia, niekiedy traktują niektóre suplementy diety na równi z lekami 

(jako ich alternatywę). 

Nazwy suplementów często są podobne do nazw leków. Brzmią albo obco, 

z końcówkami charakterystycznymi dla leków np. -an, -ix, -en, -il, -it itp., albo 

sugerują, na co suplement diety pomaga (co często kojarzone jest z chorobą lub 

dolegliwością).  

Opakowania suplementów diety są takie same jak dla produktów leczni-

czych. Różnica może polegać przede wszystkim na nazwie własnej i kolorystyce 

naniesionej na opakowaniu oraz informacji, że jest to suplement diety (zazwyczaj 

ta informacja jest umieszczona w miejscu mało widocznym i małym drukiem). 

Opakowania wykorzystywane przez producentów suplementów diety mogą do 

złudzenia przypominać opakowania dla leków. Są to klasyczne pudełeczka z bli-

sterami z tabletkami w środku, pudełka z buteleczkami z tabletkami lub syropami 

(z dozownikami lub bez), pudełka z saszetkami itp. Mało uważny nabywca może 

być przeświadczony, że nabywa leki. 

Jak wspomniano, oprócz opakowań również sama postać suplementu może 

przypominać lek (tabletki, kapsułki, drażetki, syropy, płyny, proszki itp.). 

Kolejnym punktem upodabniającym suplementy diety do produktów lecz-

niczych są miejsca ich sprzedaży. Najważniejsze są tu apteki jako wyspecjalizo-

wane punkty sprzedaży produktów leczniczych i innych mających wpływ na 

zdrowie i kondycję organizmu. Nabywcy znacznie bardziej ufają produktom  

i uważają je za profesjonalne, jeśli są one nabywane w aptece, w porównaniu do 

innych punktów sprzedaży (dotyczy to nawet kosmetyków). Obecność suplemen-

tów w aptece nobilituje je do grona produktów „leczących” ludzi. Pozostałe miej-

sca sprzedaży takie jak: internet, stacje benzynowe, hiper- i supermarkety, dys-

konty, pozostałe sklepy, kioski mają istotne znaczenie dla suplementów diety, 

zwłaszcza gdy mogą być one eksponowane w tych samych miejscach i na tych 

samych półkach co leki sprzedawane bez recepty (tzw. OTC). Miejsca sprzedaży 

mogą prowadzić do znaczącego upodobnienia produktów leczniczych i suple-

mentów, zacierając granicę między nimi, sprawiając, że suplement jest trakto-

wany jako panaceum na niektóre choroby, schorzenia czy dolegliwości. Miejsca 

te są jednak istotnym czynnikiem wpływającym na wybór suplementu diety, 

który ma zastąpić wizytę u lekarza i zakup leku na receptę.  

Komunikując pozycję produktu leczniczego, producenci wskazują najczę-

ściej na:  
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– sposób działania leku (np. przyspiesza regenerację organu, usprawnia 

krążenie, hamuje skutki lub przyczyny choroby, chroni przed powstawa-

niem skutków np. wrzodów, pęcherzy),  

– czas działania leku (szybciej się wchłania, działa przez określony okres, 

efekty działania pojawiają się szybciej),  

– skuteczność działania leku (wystarczy jedna dawka, przyjmuje się tylko 

raz dziennie, sprawdzony lek, „lekarz” polecający w reklamie sam sto-

suje ten środek, maksymalna siła działania, klinicznie udowodniona sku-

teczność, najczęściej polecany lek przeciwwirusowy, numer jeden na 

przeziębienie i grypę na świecie), 

– naturalność składu (naturalne składniki stosowane od wieków, wyjąt-

kowa kompozycja ziół itp.), 

– szerokie zastosowanie (lek na wszystkie dolegliwości i dla każdego pa-

cjenta, np. Amol, kompleksowe zwalczanie objawów), 

– nowość/innowacyjność rozwiązania (rewolucyjna technologia, nowo-

czesny lek o potrójnym działaniu, unikalna formuła), 

– wielkość dawki (jedyny lek z tak dużą dawką, lek z maksymalną dawką, 

lek zawierający kilka składników), 

– czas funkcjonowania preparatu na rynku (formuła sprawdzona od lat), 

– produkt dostępny jest obecnie bez recepty (teraz dostępny bez recepty) 

(Prędka, grudzień 2015, s. 30).  

Promocja, a zwłaszcza reklama, jest bardzo ważnym instrumentem przeko-

nywania potencjalnych nabywców, że suplementy diety mają istotne znaczenie 

dla zdrowia organizmu, jego „leczenia” i są mniej szkodliwe od leków. Przekazy 

reklamowe suplementów diety charakteryzują się takim zakodowaniem, że kon-

sument najczęściej ma problem z rozpoznaniem lub nie dostrzega, że jest to wła-

śnie suplement diety. Rozmowa w historyjce reklamowej, a także obraz kierują 

uwagę widza na opakowanie (np. pudełko, blistery) i formę (np. tabletki, syrop), 

a także sposób i skutki działania. Podawanie, że to suplement diety, jest ograni-

czone do mało wyróżniającego się napisu (małe litery, brak kontrastu z tłem) po-

kazywanego tylko przez chwilę lub krótkiej wypowiedzi bohatera lub lektora  

w reklamie, w czasie mało istotnym dla przekazu (np. na końcu). W niektórych 

przekazach napis pojawia się wzdłuż krótszego boku ekranu, czego widz może 

nie dostrzec. „Często podczas reklamy suplementów diety pojawiają się napisy – 

informacje o dawkowaniu, pochodzeniu produktu, składzie czy przeciwskaza-

niach. Zwykle te napisy są nieczytelne i mogą przypominać napisy, które znaj-

dują się obowiązkowo na reklamach preparatów leczniczych” (Prędka, 2015,  

s. 33). Komunikując pozycję suplementu diety, producenci wskazują najczęściej 

na:  

– usuwanie (nie leczenie) przyczyn, objawów lub dolegliwości, 

– redukowanie (nie leczenie) bólu, 
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– poprawianie (nie leczenie) stanu człowieka, 

– naturalność pochodzenia produktu,  

– naturalność działania,  

– skład preparatu („innowacyjna formuła” „jedyna taka kompozycja”),  

– liczbę składników („największa dawka”, „podwójne wzmocnienie”),  

– czas przebywania na rynku („jest z nami od ponad 10 lat”, nowości),  

– doświadczenia innych („to jest wybór numer jeden polskich mam”, 

„zawsze mi pomaga”, „ci, którzy spróbowali, chętnie do niego wracają”, 

„polecam ten, który sama stosuję”) (Prędka, 2015, s. 33). 

W przekazach reklamowych unika się bezpośredniego używania słów: „le-

czenie”, „leki”, „produkty lecznicze”, ale wywołuje się skojarzenia z ich działa-

niem np. „usuwanie przyczyn i skutków”, „redukowanie”, „eliminacja”, „popra-

wianie”, „wzmacnianie” chorego człowieka. Suplementy diety mogą być też roz-

wiązaniem, które skłaniają organizm do samoleczenia, zapewniają prawidłowy 

poziom parametrów medycznych (ciśnienia krwi, cukru itp.). Przekazy nakłania-

jące, które promują suplementy diety, zawierają też takie sformułowania jak: 

„skutecznie, acz naturalnie”, „niezawodne wsparcie”, „pomaga wywołać”, 

„wzmocnić erekcję”, „pozwoli pozostać w dobrej formie mimo złej pogody”. 

Czasami przekazy handlowe suplementów diety, nawiązują do kanałów dystry-

bucji właściwych produktom medycznym. Akcja reklam ma miejsce w aptece  

i występują w nich farmaceuci. Niektóre z reklam wskazują miejsce nabywania 

produktu i pojawia się napis lub zapowiedź – „dostępny w aptekach” lub „tylko 

w aptekach”.  

Podsumowanie 

Pozycjonowanie suplementów diety opiera się z jednej strony na wyborze punk-

tów różnicujących między poszczególnymi produktami w kategorii „suplementy 

diety”. Z drugiej strony pozycjonowanie tych produktów ma na celu jak najwięk-

sze ich upodobnienie do kategorii postrzeganej jako ważniejsza, skuteczniejsza  

i lepiej działająca na konkretne choroby czy dolegliwości, czyli do produktów 

leczniczych, tj. leków. Postrzeganie przez nabywców konkretnego suplementu 

jako „leku” zapewnia mu większą sprzedaż i lepszą reputację na rynku. Z tego 

względu organy regulacyjne podejmują działania na rzecz edukacji nabywców co 

do rodzajów i skuteczności tych dwóch grup produktów, a także interweniują  

w przypadkach, kiedy oferenci suplementów sugerują, że choroby i dolegliwości 

są spowodowane brakiem tych suplementów lub że mogą one zadziałać analo-

gicznie jak leki, żeby usunąć chorobę lub dolegliwość. 
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Summary. Positioning of products should take into account the achievement of previ-

ously assumed differentiating points and points matching the product offered on the mar-

ket to other products offered in a given market. Differentiating points are primarily ben-

efits, which consumers associate with a given brand, evaluate positively and because they 

do not make a choice. Adaptive points lead to associations with the features or benefits 

of a specific category of products offered on the market. The objective of the paper is to 

present the method of positioning one of the product groups, i.e. dietary supplements on 

the pharmaceutical market, and analyze the reasons for using such a positioning method. 

The basic thesis put in the article refers to the fact that often the basis of positioning 

dietary supplements is not so much the achievement of differentiating points with drugs 

or other dietary supplements as having drug-like points. The methods of observation and 

secondary sources analysis are used. 
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Komunikacja jako narzędzie kształtowania relacji  
z dostawcami w systemie zarządzania  

środowiskowego 

Kod JEL: Q56 

Słowa kluczowe: ISO 14001, system zarządzania środowiskowego, dostawcy, kontekst 

organizacji, komunikacja, relacje 

Streszczenie. Integralnym elementem każdego systemu zarządzania środowiskowego 

powinna być skuteczna komunikacja organizacji z zainteresowanymi stronami, dotycząca 

środowiskowych wartości oraz efektów działalności środowiskowej organizacji. Jedną  

z zainteresowanych stron, z którymi organizacja powinna utrzymywać skuteczną komu-

nikację, są dostawcy. Jakość współpracy z dostawcami jest bowiem czynnikiem determi-

nującym skuteczność systemu zarządzania środowiskowego organizacji. Celem artykułu 

jest omówienie wymagań normy ISO 14001:2015 dotyczących komunikacji organizacji 

ze stronami zainteresowanymi, a także przedstawienie roli komunikacji z dostawcami  

w doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania środowiskowego. W artykule przed-

stawiono również możliwości wykorzystania wytycznych normy ISO 14063:2009 do bu-

dowy skutecznego procesu komunikacji środowiskowej z dostawcami jako narzędzia 

kształtowania relacji z dostawcami w ramach systemu zarządzania środowiskowego. 

Wprowadzenie 

Komunikacja dotycząca środowiskowych wartości, działań i efektów działalno-

ści środowiskowej stała się w ostatnich latach ważnym elementem działalności 
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organizacji ze względu na rosnące obawy i zainteresowanie społeczne oraz dzia-

łania rządowe związane z ochroną środowiska naturalnego. Coraz częściej orga-

nizacje stają przed koniecznością wyrażania swoich opinii i przedstawiania stro-

nom zainteresowanym implikacji środowiskowych swoich działań, wyrobów  

i usług (PN-ISO 14063:2009). Komunikacja środowiskowa jest szczególnie istotna 

dla organizacji posiadających wdrożony system zarządzania środowiskowego 

zgodny z normą ISO 14001:2015. Norma określa bowiem wymagania, by organi-

zacja wsłuchiwała się w potrzeby i oczekiwania jej zainteresowanych stron,  

a także uwzględniała ich opinie i wymagania, projektując i wdrażając system za-

rządzania środowiskowego, jak również podejmując działania w celu zwiększa-

nia jego skuteczności. 

Jedną z zainteresowanych stron, z którymi organizacja powinna utrzymy-

wać skuteczną komunikację, są dostawcy. Jakość współpracy z dostawcami 

można bowiem zaliczyć do czynników, które w dużym stopniu wpływają na sku-

teczność systemu zarządzania środowiskowego (Matuszak-Flejszman, 2011,  

s. 431‒445). Wyniki badań przeprowadzonych w organizacjach posiadających 

wdrożony system zarządzania, w tym system zarządzania środowiskowego, 

wskazują, że organizacje postrzegają relacje z dostawcami w kategoriach ryzyka, 

a ryzyko to traktują jako na tyle istotne, iż wymaga ono podejmowania działań, 

które je eliminują bądź ograniczają do akceptowalnego poziomu (Jedynak, 2015, 

s. 169‒184). W systemie zarządzania środowiskowego działania organizacji 

ukierunkowane są na identyfikowanie i ograniczanie ryzyka wystąpienia nega-

tywnych wpływów na środowisko wynikających z procesów realizowanych 

przez dostawców, a także dostarczanych przez nich wyrobów lub usług. Jeżeli 

działania dostawców wiążą się ze znaczącymi wpływami na środowisko, jakość 

współpracy z dostawcami, w tym skuteczność stosowanych zasad komunikacji, 

ma istotny wpływ na skuteczność systemu zarządzania środowiskowego organi-

zacji.  

Organizacje, które chcą skutecznie realizować założone cele ustalone dla 

procesu komunikacji z dostawcami, powinny realizować go w sposób sformali-

zowany i systemowy oraz integrować z innymi procesami realizowanymi w sys-

temie zarządzania środowiskowego, a także z polityką środowiskową organiza-

cji, planowaniem, zarządzaniem, procesami raportowania, wartościami i kulturą. 

Projektując system komunikacji z dostawcami, organizacja może kierować się 

wytycznymi określonymi w normie ISO 14063:2009. Wykorzystano w niej 

sprawdzone i ugruntowane podejścia do komunikacji środowiskowej, które mogą 

zostać zaadaptowane do specyficznych warunków istniejących w komunikacji 

środowiskowej organizacji (Matuszak-Flejszman, 2015, s. 215‒229). 

Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest omówienie wymagań 

normy ISO 14001:2015 dotyczących komunikacji organizacji ze stronami zain-

teresowanymi, a także ukazanie roli komunikacji z dostawcami w doskonaleniu 
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skuteczności systemu zarządzania środowiskowego. W opracowaniu przedsta-

wiono także możliwości wykorzystania wytycznych normy ISO 14063:2009 do 

budowy skutecznego procesu komunikacji środowiskowej z dostawcami, jako 

narzędzia kształtowania relacji z dostawcami w ramach systemu zarządzania śro-

dowiskowego.  

Cele komunikacji środowiskowej 

Komunikacja środowiskowa jest procesem realizowanym przez organizację, po-

legającym na dzieleniu się ze stronami zainteresowanymi informacjami dotyczą-

cymi działalności środowiskowej organizacji, a także wyników tej działalności. 

Ma to na celu budowanie zaufania, wiarygodności i partnerstwa, a także zwięk-

szenie świadomości i wykorzystania informacji w podejmowaniu decyzji doty-

czących kierunku rozwoju systemu zarządzania środowiskowego organizacji,  

a także doskonalenia efektów jego funkcjonowania (PN-ISO 14063:2009). 

Informacje przekazywane stronom zainteresowanym wskazują głównie na 

ważność aspektów środowiskowych w strukturze celów organizacji, jej misji  

i strategii (Wodzińska-Jabłońska, Królikowski, 2014, s. 7293‒7296). Informacje 

te mogą dotyczyć wielu kwestii dotyczących relacji organizacji ze środowiskiem, 

np. (Balicka, 2016, s. 30‒38): 

 inicjatyw środowiskowych organizacji, 

 zarządzania ryzykiem środowiskowym, 

 informacji wymaganych przez zainteresowane strony, 

 informacji wymaganych przez prawo ochrony środowiska, 

 odpowiedzi i skarg od zainteresowanych stron. 

Komunikacja środowiskowa z interesariuszami, którzy mogą mieć wpływ 

na decyzje lub działania środowiskowe organizacji bądź podlegają tym wpły-

wom, powinna być integralnym elementem każdego systemu zarządzania środo-

wiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015. Komunikacja po-

zwala organizacji dostarczać i otrzymywać informacje istotne dla jej systemu za-

rządzania środowiskowego, w tym informacje związane z jej znaczącymi aspek-

tami środowiskowymi, środowiskowymi efektami działalności, zobowiązaniami 

dotyczącymi zgodności oraz zaleceniami dotyczącymi ciągłego doskonalenia 

(ISO 14001, 2015). 

Komunikacja w systemie zarządzania środowiskowego powinna być reali-

zowana w sposób systematyczny i planowany, choć w pewnych sytuacjach, np. 

awarii mających wpływ na środowisko, może być również realizowana ad hoc. 

W zależności od wpływu stron zainteresowanych na system zarządzania środo-

wiskowego oraz decyzje środowiskowe organizacji, a także stopnia zaintereso-

wania, jakie poszczególne strony włączone w działania komunikacji środowisko-

wej wykazują w odniesieniu do przekazywanych informacji, komunikacja może 
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obejmować zakres od ograniczonego do pełnego uczestnictwa zainteresowanych 

stron (PN-ISO 14063:2009). 

Komunikacja środowiskowa powinna obejmować systematyczne kontakto-

wanie się organizacji z jej stronami zainteresowanymi i powinna być częścią stra-

tegii ogólnej komunikacji organizacji. Aby proces komunikacji był skuteczny, 

organizacja powinna konsultować ze stronami zainteresowanymi swoje decyzje 

środowiskowe, angażować je do wyrażania opinii na temat działalności środowi-

skowej organizacji, a także zrozumieć ich punkt widzenia (PN-ISO 14063:2009). 

Skuteczna komunikacja środowiskowa może przynosić organizacjom wiele 

korzyści, wśród których można wymienić (PN-ISO 14063:2009): 

 zrozumienie przez strony zainteresowane zaangażowania organizacji  

w ochronę środowiska, jej polityki środowiskowej i efektów działalności 

środowiskowej, 

 gromadzenie danych wejściowych do identyfikowania potrzeb doskona-

lenia efektów działalności środowiskowej organizacji, 

 promowanie i poprawę środowiskowego wizerunku organizacji, jej osią-

gnięć i wyników. 

Komunikacja umożliwia również zwiększenie poziomu świadomości śro-

dowiskowej personelu w celu budowy kultury odpowiedzialności środowiskowej 

i jej wartości w organizacji.  

Wymagania normy ISO 14001:2015 dotyczące komunikacji 

Wszystkie standardy określające wymagania dla systemów zarządzania, opraco-

wane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, podlegają systema-

tycznym przeglądom i aktualizacji. Zmiany wprowadzane w normach mają na 

celu uwzględnienie praktycznych potrzeb organizacji wdrażających systemy, są 

także odpowiedzią na zmiany wymagań rynku oraz trendów w zarządzaniu (Ko-

bylińska, 2014, s. 205‒219). Norma ISO 14001, od momentu opublikowania jej 

pierwszej wersji w 1996 roku, została już trzykrotnie zaktualizowana. W najnow-

szym wydaniu normy z 2015 roku zastosowano strukturę wymagań ujednoliconą 

dla wszystkich norm systemów zarządzania, aby ułatwić organizacjom integrację 

systemu zarządzania środowiskowego z innymi znormalizowanymi systemami 

zarządzania, jak np. jakością czy bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Znaczącą rolę w ciągłym doskonaleniu efektów działalności środowiskowej 

organizacji przez doskonalenie jej systemu zarządzania środowiskowego odgry-

wają strony zainteresowane (Matuszak-Flejszman, 2011, s. 431‒445). Stąd też 

znowelizowane wydanie normy ISO 14001:2015 kładzie nacisk na: 

a) analizę kontekstu organizacji, czyli czynników wewnętrznych i ze-

wnętrznych, które mogą mieć wpływ na stopień osiągnięcia przez orga-

nizację celów środowiskowych i założonych wyników funkcjonowania 

systemu zarządzania środowiskowego; 
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b) identyfikację stron zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania 

środowiskowego organizacji, a także ich potrzeb i oczekiwań; 

c) utrzymywanie skutecznej komunikacji środowiskowej ze stronami zain-

teresowanymi. 

Wymagania te mają na celu podkreślenie, że system zarządzania środowi-

skowego nie powinien funkcjonować w oderwaniu od otoczenia, w jakim działa 

organizacja. Kwestie oddziaływania na środowisko są bowiem istotnym elemen-

tem wpływającym na decyzje podejmowane przez organizacje, są zatem źródłem 

zarówno potencjalnych zagrożeń, jak i szans (Pochyluk, 2018). 

Organizacje, które mają wdrożony system zarządzania środowiskowego, 

muszą utrzymywać komunikację z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.  

W ramach tej komunikacji powinny przekazywać interesariuszom informacje do-

tyczące systemu, a także efektów jego funkcjonowania. W celu zapewnienia sku-

teczności procesu komunikacji, organizacja powinna określić (ISO 14001, 2015): 

 informacje, które będzie przekazywać stronom zainteresowanym, 

 kiedy te informacje będzie komunikować,  

 z kim będzie się komunikować, 

 w jaki sposób będzie się komunikować. 

Potrzeby różnych stron zainteresowanych w zakresie komunikacji mogą być 

zaspokojone przez zastosowanie jednej metody komunikacji, ale może okazać się 

konieczne zastosowanie wielu metod dla zaspokojenia specyficznych potrzeb po-

szczególnych stron zainteresowanych. Wyniki komunikacji ze stronami zaintere-

sowanymi powinny być udokumentowane. 

Ustanawiając proces komunikacji środowiskowej, organizacja powinna 

uwzględnić swoje zobowiązania dotyczące zgodności, np. wymagania prawne, 

potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych (ISO 14001:2015). Powinna rów-

nież zapewnić, aby przekazywana informacja dotycząca środowiska była wiary-

godna oraz spójna z informacją powstającą w ramach systemu zarządzania śro-

dowiskowego. Ponadto komunikacja środowiskowa powinna być: 

 przejrzysta – odnosząca się do źródła pochodzenia danych, 

 odpowiednia – spełniająca potrzeby stron zainteresowanych oraz umoż-

liwiająca ich udział w procesie komunikacji, 

 prawdziwa i niewprowadzająca w błąd, 

 zgodna z faktami, dokładna i wiarygodna, 

 zrozumiała dla zainteresowanych stron. 

Komunikacja w ramach systemu zarządzania środowiskowego powinna 

spełniać potrzeby stron zainteresowanych nie tylko w zakresie dostępu do infor-

macji środowiskowych, ale także w zakresie możliwości przekazywania uwag  

i spostrzeżeń (pozytywnych i negatywnych) związanych z zarządzaniem przez 

organizację jej aspektami środowiskowymi. Organizacja powinna reagować na 
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uwagi i spostrzeżenia dotyczące jej systemu zarządzania środowiskowego prze-

kazywane przez zainteresowane strony. Szybka i jednoznaczna odpowiedź orga-

nizacji jest szczególnie istotna w przypadku negatywnych uwag (np. skarg). Ana-

lizy takich skarg mogą być bowiem źródłem wartościowych informacji służących 

poszukiwaniu możliwości doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. 

Komunikacja z dostawcami jako element systemu zarządzania  

środowiskowego 

Prawidłowo ukształtowane stosunki z dostawcami i odpowiednia funkcja zaopa-

trzenia może stanowić przewagę konkurencyjną organizacji, co z kolei wpływa 

na osiąganie przez nią postawionych celów (Koźmiński, Piotrowski, 2005,  

s. 135–137), w tym również tych związanych z działalnością środowiskową. To 

z kolei wpływa na uzyskiwanie przez organizację założonych efektów działalno-

ści środowiskowej, stanowiących wyznaczniki ciągłego doskonalenia systemu 

zarządzania środowiskowego.  

Zarządzanie relacjami z dostawcami ma wpływ na doskonalenie systemu 

zarządzania środowiskowego, szczególnie w obszarze zapewnienia minimalizo-

wania negatywnego wpływu działań dostawców i dostarczanych przez nich wy-

robów na środowisko (Matuszak-Flejszman, 2011, s. 431‒445). Zwiększone za-

angażowanie podmiotów połączonych łańcuchem dostaw na rzecz jego integracji 

może przyczynić się do zwiększenia znaczenia, jak i skali korzyści wynikających 

z inicjatyw środowiskowych podejmowanych w organizacjach. Oddziaływanie 

normy ISO 14001:2015 ma zatem szeroki kontekst, ponieważ rezultaty prośro-

dowiskowej postawy organizacji mającej wdrożony system zarządzania środowi-

skowego są widoczne również w organizacjach z nią powiązanych, w tym u jej 

dostawców (Fura, Surmacz, 2014, s. 13265‒13270). 

Norma ISO 14001 wymaga, by organizacja nadzorowała procesy zlecone 

dostawcom oraz zdefiniowała rodzaj i zakres nadzoru nad takimi procesami  

w swoim systemie zarządzania środowiskowego. Czynnikiem, który w istotnym 

stopniu wpływa na skuteczność tego nadzoru, jest komunikacja. Z tego względu 

system zarządzania środowiskowego powinien obejmować zasady oraz narzędzia 

komunikacji z dostawcami (ISO 14001, 2015). 

Skuteczna komunikacja jest niezbędna nie tylko dla wyboru kluczowych 

dostawców, z którymi organizacja będzie współpracować, ale również dla póź-

niejszego nadzoru nad dostawcami oraz związanymi z ich działalnością wpły-

wami na środowisko. Projektując system zarządzania środowiskowego, organi-

zacja powinna określić zasady komunikacji z dostawcami, biorąc pod uwagę 

wpływ dostarczanych przez nich wyrobów oraz usług na środowisko, a także 

efekty działalności środowiskowej i praktyki środowiskowe dostawców. Zasady 
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te powinny zapewniać, że znaczące aspekty środowiskowe związane z zakupy-

wanymi wyrobami lub usługami będą nadzorowane, a tym samym wynikający  

z nich negatywny wpływ na środowisko będzie ograniczany. 

Budowanie relacji z dostawcami jest procesem, w którym istotną rolę od-

grywają wymagania stawiane dostawcom, weryfikowane przez ocenę wstępną  

i okresową (Urbaniak, 2017, s. 74‒84). Zgodnie z wymaganiami normy ISO 

14001:2015 organizacja powinna określić swoje wymagania środowiskowe sto-

sowane przy wyborze dostawców oraz zamawianiu wyrobów i usług (ISO 14001, 

2015). W tym celu organizacja powinna zidentyfikować aspekty środowiskowe 

oraz wpływy na środowisko związane z zakupywanymi wyrobami i usługami,  

a także określić wpływ współpracy z dostawcami na jej własne efekty działalno-

ści środowiskowej, na stopień osiągnięcia celów i zadań środowiskowych oraz 

zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi wymaga-

niami, do spełnienia których organizacja się zobowiązała (Wierzowiecka, 2014, 

s. 13051‒13061).  

Organizacje, które mają certyfikowany system zarządzania środowisko-

wego, coraz częściej oczekują od swoich dostawców wdrożenia działań ukierun-

kowanych na doskonalenie realizowanych procesów oraz dostarczanych wyro-

bów przez zmniejszenie ich uciążliwości dla środowiska. Wdrożenie i doskona-

lenie systemu zarządzania środowiskowego, a także wyniki działalności środo-

wiskowej, obok wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa zakupywanych 

wyrobów, może być jednym z podstawowych kryteriów oceny wstępnej i okre-

sowej dostawców (Urbaniak, 2014, s. 2119‒2125; Fura, Surmacz, 2014,  

s. 13265‒13270). Zakres wymagań stawianych dostawcom może obejmować np. 

przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, odnoszą-

cych się zarówno do produktów, jak i procesów realizowanych przez dostawcę, 

identyfikacji, oceny i nadzorowania aspektów środowiskowych w całym cyklu 

życia wyrobów, jak również poprawy oddziaływania na środowisko zgodnie  

z przyjętymi celami i programami środowiskowymi (Urbaniak, 2014, s. 2119‒

2125). Najczęściej oczekiwania wobec dostawców odnoszą się do ograniczania 

negatywnego wpływu na otoczenie takich aspektów środowiskowych, jak: zuży-

cie materiałów, czynników energetycznych i opakowań, zużycie wody, stosowa-

nie substancji toksycznych, emisje gazów i hałasu. Dostawcy obligowani są także 

do recyklingu odpadów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, edukacji 

i podnoszenia świadomości pracowników (zwłaszcza w zakresie ich gotowości  

i reakcji na sytuacje awaryjne), wdrożenia elektronicznej komunikacji zewnętrz-

nej oraz wewnętrznej (Urbaniak, 2016, s. 237‒247). Skutkuje to podejmowaniem 

przez dostawców istotnych zmian zarówno w zarządzaniu infrastrukturą, w go-

spodarce opakowaniami, gospodarce odpadami, jak i w zarządzaniu procesami 

administracyjnymi (Urbaniak, 2011, s. 15‒24). 
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Spełnienie przez dostawców określonych wymagań środowiskowych jest 

możliwe tylko wówczas, gdy zostaną o nich poinformowani. Stąd też organizacja 

powinna promować świadomość środowiskową wśród dostawców, a także prze-

kazywać im swoje wymagania środowiskowe dotyczące zakupywanych wyro-

bów i usług, w tym informacje o mających zastosowanie wymaganiach prawnych 

i innych, do spełnienia których organizacja się zobowiązała (ISO 14001, 2015). 

Komunikacja z dostawcami powinna zapewnić uzgodnienie i obustronną akcep-

tację wymagań środowiskowych dotyczących dostarczanych wyrobów oraz 

usług, a także warunków i sposobów dostaw. Wymagania te mogą być przekazy-

wane dostawcom przez politykę środowiskową organizacji, umowy zawierane  

z dostawcami, specyfikacje zakupywanych wyrobów, procedury lub instrukcje 

postępowania dotyczące np. zasad świadczenia usługi bądź dostarczania wyro-

bów.  

Oprócz wymagań środowiskowych dotyczących zakupywanych wyrobów  

i usług, organizacja powinna przekazywać dostawcom informacje dotyczące kry-

teriów, na podstawie których będą oceniani, częstotliwości, z jaką będzie prowa-

dzona ocena, a także kryteriów akceptacji dostawców. Dostawcy powinni być 

również informowani o wynikach prowadzonych ocen oraz stopniu spełnienia 

przez nich wyspecyfikowanych wymagań.  

Komunikacja z dostawcami może być także wykorzystywana podczas rea-

lizacji programów opartych na wyznaczaniu dostawcom celów i zadań związa-

nych ze stosowaniem mniej uciążliwych dla środowiska materiałów czy wdraża-

niem ekologicznych rozwiązań technologicznych. Organizacja może wspierać 

dostawców w realizacji tych programów, przekazując im specjalistyczną wiedzę 

dostarczaną w trakcie szkoleń i konsultacji. Ponadto organizacje mogą świadczyć 

dostawcom pomoc mającą na celu poprawę oddziaływania ich procesów oraz 

produktów na środowisko. Pomoc ta może obejmować np. wsparcie związane  

z wdrażaniem lub doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego, jak 

również szkolenia i konsultacje w zakresie zarządzania aspektami środowisko-

wymi (Urbaniak, 2014, s. 2119‒2125). 

Organizacja powinna również komunikować dostawcom, jeśli wykonują 

prace pod nadzorem organizacji, istotne informacje związane z gotowością i rea-

gowaniem na sytuacje awaryjne, mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, 

takie jak np. pożar, wyciek substancji chemicznej, rozlew paliwa. Informacje  

w tym zakresie mogą być przekazywane dostawcom podczas szkoleń (ISO 

14001, 2015). Informacje te są niezbędne do zapobiegania sytuacjom awaryjnym, 

a także do eliminowania bądź ograniczania niekorzystnych skutków dla środowi-

ska, wynikających z ich wystąpienia. 
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Informacje gromadzone w ramach komunikacji z dostawcami powinny być 

poddawane analizie oraz wykorzystywane jako dane wejściowe do przeglądu za-

rządzania. Ma to na celu zidentyfikowanie możliwości doskonalenia współpracy 

z dostawcami, w tym metod wzajemnej komunikacji. 

Budowa i doskonalenie procesu komunikacji z dostawcami  

z wykorzystaniem wytycznych normy PN-ISO 14063:2009 

W normie ISO 14001:2015 określone zostały wymagania dotyczące zapewnienia 

skutecznej komunikacji z dostawcami, jednak nie zostały określone wymagania 

dotyczące formalizacji tego procesu. Norma ISO 14001:2015 nie określa również 

wymagań o charakterze operacyjnym w zakresie wykorzystania przez organiza-

cję konkretnych narzędzi komunikacji. Organizacje stosują różnego rodzaju me-

tody i narzędzia komunikacji z interesariuszami, choć nie wszystkie z nich są 

skuteczne, nie wszystkie są wiarygodne i weryfikowalne (Matuszak-Flejszman, 

2015, s. 215‒229). 

Do zaprojektowania, wdrożenia oraz doskonalenia skutecznego procesu ko-

munikacji środowiskowej organizacja może wykorzystać wytyczne określone  

w normie ISO 14063:2009. Norma ta określa wskazówki dla organizacji doty-

czące ogólnych zasad, polityki, strategii i działań związanych zarówno z we-

wnętrzną, jak i zewnętrzną komunikacją środowiskową. Ma ona zastosowanie do 

wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości, charakteru działalności, ro-

dzaju produkowanych wyrobów i świadczonych usług (PN-ISO 14063:2009). 

Wytyczne normy mogą być więc wykorzystane przez organizacje mające wdro-

żony i certyfikowany system zarządzania środowiskowego oparty na wymaga-

niach normy ISO 14001:2015 do budowy procesu komunikacji ze wszystkimi 

stronami zainteresowanymi, w tym również z dostawcami. 

Stosując się do wytycznych normy ISO 14063:2009, najwyższe kierownic-

two powinno określić politykę komunikacji środowiskowej z dostawcami, spójną 

z ogólną polityką środowiskową organizacji, zawierającą zobowiązania organi-

zacji dotyczące zaangażowania w dialog z dostawcami, informowania dostaw-

ców o stawianych im wymaganiach środowiskowych, angażowania w realizację 

programów środowiskowych oraz wdrażanie systemów zarządzania środowisko-

wego, a także udzielania dostawcom wsparcia w tym zakresie (PN-ISO 

14063:2009). W opracowanie tej polityki powinny być zaangażowane osoby  

z organizacji odpowiedzialne za współpracę z dostawcami oraz uczestniczące  

w procesie komunikacji w ramach tej współpracy. Opracowując politykę komu-

nikacji, organizacja powinna wziąć pod uwagę branżę, w jakiej działają do-

stawcy, istnienie u dostawców systemu zarządzania środowiskowego, aspekty 

środowiskowe i wpływy na środowisko związane z działalnością dostawców oraz 

dostarczanymi wyrobami i usługami, a także oczekiwania samych dostawców  
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w zakresie komunikacji z organizacją. Polityka ta powinna uświadamiać dostaw-

com znaczenie, jakie organizacja przywiązuje do komunikowania kwestii środo-

wiskowych, aspektów środowiskowych i związanych z nimi wpływów na środo-

wisko, a także oczekiwań dotyczących efektów działalności środowiskowej do-

stawców (PN-ISO 14063:2009). Powinna być ona zakomunikowania zarówno  

w organizacji, przede wszystkim osobom zaangażowanym w komunikację z do-

stawcami, jak i dostawcom. 

Elementem współpracy z dostawcami powinna być opracowana przez orga-

nizację strategia komunikacji środowiskowej z dostawcami, obejmująca (PN-

ISO 14063:2009): 

a) cele komunikacji, spójne z polityką komunikacji środowiskowej z do-

stawcami, uwzględniające ich punkt widzenia oraz potrzeby i oczekiwa-

nia; 

b) identyfikację dostawców, z którymi organizacja będzie utrzymywać ko-

munikację środowiskową, z uwzględnieniem znaczących aspektów śro-

dowiskowych i wpływów na środowisko, wynikających z działań do-

stawców, dostarczanych wyrobów bądź usług; 

c) wskazanie rodzaju informacji będących przedmiotem zainteresowania 

dostawców oraz częstotliwości ich komunikowania; informacje te mogą 

obejmować: 

 aspekty środowiskowe, w tym znaczące aspekty środowiskowe zwią-

zane z wyrobami i usługami organizacji, 

 politykę i cele środowiskowe organizacji, 

 procedury obowiązujące w organizacji, mające zastosowanie w od-

niesieniu do działań dostawców, 

 specyfikacje wymagań środowiskowych dotyczących dostarczanych 

wyrobów i usług, 

 procedury postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych, mających 

wpływ na środowisko, które mogą wystąpić w trakcie dostarczania 

wyrobów bądź usług przez dostawców. 

d) przydzielenie zasobów niezbędnych do wdrożenia procesu komunikacji 

z dostawcami, takich jak zasoby ludzkie, techniczne i finansowe, a także 

określenie odpowiedzialności i uprawnień w ramach komunikacji.  

Strategia ta, zatwierdzona przez kierownictwo organizacji, powinna być 

podstawą wszystkich działań związanych z komunikacją z dostawcami. 

Planując działania związane z komunikacją środowiskową z dostawcami, 

organizacja powinna wziąć pod uwagę dotychczas stosowane narzędzia komuni-

kacji oraz wyniki oceny ich skuteczności, oczekiwania dostawców związane  

z komunikacją oraz świadomość środowiskową dostawcy. Przy planowaniu dzia-

łań organizacja powinna również rozważyć potencjalne koszty i konsekwencje 

braku komunikacji z dostawcami (PN-ISO 14063:2009). Do kosztów tych można 
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zaliczyć, np. koszty usuwania skutków środowiskowych wynikających z dostar-

czonych wyrobów lub usług niespełniających wymagań środowiskowych, koszty 

utraty wizerunku i zaufania stron zainteresowanych do organizacji, koszty zwią-

zane z awariami środowiskowymi wynikającymi z braku przestrzegania przez 

dostawców procedur postępowania obowiązujących w organizacji. 

Dla każdego celu dotyczącego komunikacji środowiskowej z dostawcami 

organizacja powinna zaplanować zadania do wykonania. Zadania te powinny być 

mierzalne, możliwe do osiągnięcia oraz określone w czasie. Umożliwi to organi-

zacji ocenę, czy cele komunikacji zostały osiągnięte (PN-ISO 14063:2009). Przy-

kładowe cele i zadania związane z komunikacją środowiskową z dostawcami 

przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Przykłady celów i zadań związanych z komunikacją środowiskową z dostawcami 

Cel komunikacji środowiskowej 

z dostawcami 
Zadania 

Komunikowanie dostawcom po-

lityki, celów i zadań środowi-

skowych organizacji 

 przekazanie polityki środowiskowej wszystkim dostaw-

com przez stronę internetową, e-mail oraz spotkania bez-

pośrednie 

 konsultacja celów środowiskowych organizacji z pię-

cioma kluczowymi dostawcami 

Rozwój wiedzy i świadomości 

dostawców dotyczącej ochrony 

środowiska 

 organizacja cyklu czterech szkoleń dla kluczowych do-

stawców 

 zwrot kwestionariuszy ankiety od 70% dostawców na te-

mat ich świadomości dotyczącej wpływów ich działań, 

wyrobów i usług na środowisko  

Komunikowanie dostawcom 

precyzyjnych i kompletnych 

wymagań środowiskowych  

 wdrożenie elektronicznych narzędzi zarządzania łańcu-

chem dostaw, w tym przekazywania dostawcom wyma-

gań środowiskowych dotyczących zakupów i specyfika-

cji dostaw 

Włączenie dostawców w reali-

zację projektów dotyczących 

doskonalenia efektów działalno-

ści środowiskowej organizacji 

 pomoc pięciu kluczowym dostawcom we wdrożeniu sys-

temu zarządzania środowiskowego, zakończonego certy-

fikacją systemu 

 realizacja trzech projektów prośrodowiskowych we 

współpracy z dostawcami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-ISO 14063:2009. 

Oprócz określenia polityki i strategii komunikacji kierownictwo organizacji 

powinno zaangażować się w proces komunikacji z dostawcami przez zapoznanie 

się z wpływami na środowisko wynikającymi ze współpracy organizacji z do-

stawcami, motywowanie i uznawanie osiągnięć personelu zaangażowanego  

w komunikację środowiskową z dostawcami, a także zachęcanie do regularnego 

przekazywania wszystkim pracownikom organizacji wyników tej komunikacji. 



Agata Szkiel 184 

Kierownictwo powinno również przydzielić personelowi organizacji odpowie-

dzialność za gromadzenie oraz analizę informacji w ramach komunikacji (PN-

ISO 14063:2009). 

Komunikacja z dostawcami jest szczególnie istotna podczas kryzysów i awa-

rii środowiskowych związanych z dostarczaniem wyrobów i usług, ponieważ nie-

skuteczna komunikacja w takich sytuacjach może być źródłem poważnych kon-

sekwencji dla środowiska. Organizacja powinna więc zidentyfikować wszelkie 

potencjalne kryzysy i awarie środowiskowe, które mogą wystąpić w ramach 

współpracy z dostawcami, oraz zaplanować odpowiednią komunikację, która za-

pewni przekazywanie dostawcom informacji odnoszących się do zapobiegania 

sytuacjom awaryjnym, a także reagowania w przypadku ich wystąpienia. Sku-

teczność komunikacji podczas sytuacji awaryjnych może mieć znaczenie dla 

(PN-ISO 14063:2009): 

 stałego informowania dostawców o narażeniu na ryzyko i podjętych 

środkach zapobiegawczych, 

 zredukowania lub uniknięcia problemów zdrowotnych pracowników do-

stawców, 

 zredukowania lub uniknięcia wpływów na środowisko. 

Stosując się do wytycznych normy ISO 4063:2009, organizacja powinna 

utrzymywać zapisy  dotyczące komunikacji z dostawcami. Jest to niezbędne do 

(PN-ISO 14063:2009): 

 odtworzenia historii komunikacji z dostawcami, 

 zrozumienia zaangażowania dostawców na przestrzeni czasu, 

 doskonalenia skuteczności przyszłej komunikacji. 

Organizacja powinna również przechowywać informacje i materiały wyko-

rzystywane w komunikacji środowiskowej z dostawcami, w szczególności zwią-

zane z reagowaniem na kryzysy i awarie środowiskowe, w celu ich porządkowa-

nia, łatwego wykorzystania i aktualizacji. Informacje te powinny być poddawane 

okresowym przeglądom w celu oceny ich dokładności, spójności i wiarygodności 

(PN-ISO 14063:2009). 

Komunikacja z dostawcami powinna być czynna, czyli zapewniać nie tylko 

przekazywanie dostawcom informacji dotyczących stawianych im wymagań śro-

dowiskowych, ale również umożliwiać gromadzenie informacji zwrotnych na te-

mat oceny przez dostawców współpracy z organizacją. Działania związane z ko-

munikacją powinny więc obejmować określenie nie tylko tych informacji, które 

organizacja będzie przekazywać dostawcom, ale również informacji zwrotnych, 

które będzie chciała gromadzić od dostawców. Organizacja powinna określić 

sposób postępowania z informacjami zwrotnymi, w tym zasady ich analizy i po-

dejmowania działań wynikających z analizy (PN-ISO 14063:2009). Oceniając 

reakcje dostawców na przekazywane informacje, a także analizując otrzymywane 

informacje zwrotne organizacja może zweryfikować stopień zrozumienia przez 
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dostawców przekazywanych im informacji. Organizacja powinna reagować na 

informacje przekazywane przez dostawców tak, by wykazać zrozumienie ich po-

trzeb i ich punktu widzenia. Nie zawsze oznacza to, że organizacja powinna zmie-

niać swoje działania, ale dostawcy powinni mieć świadomość, że zostali wysłu-

chani (PN-ISO 14063:2009). Organizacja powinna wykorzystywać informacje 

zwrotne, otrzymywane od dostawców do oceny skuteczności działań związanych 

z komunikacją oraz doskonalenia swoich przyszłych działań. Jeśli działania zwią-

zane z komunikacją nie były skuteczne, organizacja powinna szybko zareagować, 

np. przez dostarczenie dostawcom bardziej zrozumiałych informacji (PN-ISO 

14063:2009). W ten sposób informacje gromadzone od dostawców umożliwiają 

organizacji doskonalenie jakości stosowanych narzędzi komunikacji i formy 

przekazywanych informacji. 

Elementem procesu komunikacji z dostawcami powinien być okresowy 

przegląd i ocena jego skuteczności. Prowadząc ocenę, organizacja powinna roz-

ważyć (PN-ISO 14063:2009): 

 swoją politykę komunikacji środowiskowej, 

 sposób stosowania zasad komunikacji środowiskowej, 

 stopień osiągnięcia celów i zadań środowiskowych, 

 jakość informacji przekazywanych dostawcom, 

 odpowiedzi dostawców, 

 przejrzystość procedury komunikacji, 

 stopień uwzględniania potrzeb dostawców, 

 percepcję dostawców dotyczącą stopnia wykorzystania ich uwag doty-

czących współpracy z organizacją, 

 zrozumienie przez dostawców celu i treści komunikacji środowiskowej, 

 skuteczność działań w odniesieniu do uwag zgłaszanych przez dostaw-

ców. 

Wyniki oceny powinny stanowić podstawę do przeglądu polityki komuni-

kacji środowiskowej przez najwyższe kierownictwo. Narzędziem, które organi-

zacja może wykorzystywać do oceny, czy określone cele i zadania komunikacji 

środowiskowej z dostawcami zostały osiągnięte, są wskaźniki komunikacji śro-

dowiskowej. Wśród przykładowych wskaźników można wskazać na takie, jak: 

a) liczba szkoleń poświęconych zagadnieniom środowiskowym zorganizo-

wanych dla dostawców w jednostce czasu; 

b) liczba spotkań z dostawcami poświęconych kwestiom środowiskowym 

w jednostce czasu; 

c) liczba sytuacji awaryjnych w jednostce czasu wynikających z braku zna-

jomości oraz przestrzegania przez dostawców wymagań organizacji; 

d) procent niezgodnych dostaw w jednostce czasu wynikających z braku 

przekazania dostawcom precyzyjnych i wyspecyfikowanych wymagań 

środowiskowych; 
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e) liczba projektów prośrodowiskowych zrealizowanych przez dostawców 

w jednostce czasu we współpracy z organizacją; 

f) liczba uwag i zapytań dotyczących kwestii środowiskowych zgłoszonych 

przez dostawców w jednostce czasu. 

Opierając się na wynikach oceny wskaźników, kierownictwo powinno do-

konywać regularnych przeglądów i, w razie potrzeby, aktualizować politykę ko-

munikacji środowiskowej z dostawcami. Przeglądy powinny obejmować ocenę 

możliwości doskonalenia i potrzeb zmian w komunikacji. Rozważając potrzebę 

zmian, organizacja powinna (PN-ISO 14063:2009): 

 ocenić adekwatność zasobów zapewnionych dla komunikacji, 

 ocenić proces zbierania i dokumentowania danych w ramach komunika-

cji, 

 określić niezbędne działania doskonalące w odniesieniu do informacji 

dostarczanych dostawcom oraz procesu komunikacji. 

Podejmując decyzje dotyczące zmian polityki komunikacji środowiskowej, 

organizacja powinna rozważyć, jak dostawcy będą postrzegać zmiany oraz ko-

munikować im powody zmian. 

Podsumowanie  

Zarządzanie relacjami z dostawcami, obejmujące doskonalenie procesu komuni-

kacji, jest niezbędne do budowy i utrzymania skutecznego systemu zarządzania 

środowiskowego. Komunikacja realizowana w systemie powinna zapewniać sku-

teczny przepływ informacji między organizacją a jej dostawcami. Przepływ in-

formacji powinien przebiegać w dwie strony, zarówno do, jak i na zewnątrz or-

ganizacji. Umożliwia to przekazywanie dostawcom informacji dotyczących wy-

magań środowiskowych, które mają być spełnione, ale również gromadzenie in-

formacji zwrotnych na temat oceny przez dostawców współpracy z organizacją 

oraz problemów z nią związanych.  

Analiza skuteczności procesu komunikacji z dostawcami, zarówno w aspek-

cie jakości przekazywanych informacji, jak i stosowanych metod i narzędzi ko-

munikacji, powinna być stałym obszarem oceny skuteczności systemu zarządza-

nia środowiskowego wdrożonego w organizacji. Wyniki tej oceny dostarczają 

kierownictwu organizacji cennych informacji na temat elementów procesu ko-

munikacji wymagających doskonalenia, są także podstawą do określenia i wdro-

żenia działań doskonalących. 

Skuteczna komunikacja może być narzędziem umożliwiającym nie tylko 

doskonalenie skuteczności systemów zarządzania środowiskowego wdrażanych 

w organizacjach powiązanych łańcuchem dostaw, ale również wspomagającym 

budowanie trwałych i partnerskich relacji, zapewniających podejmowanie wspól-
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nych inicjatyw i programów mających na celu eliminowanie negatywnych wpły-

wów na środowisko w całym łańcuchu dostaw. Skutkuje to poprawą wizerunku 

zarówno organizacji, jak i jej dostawców wśród zainteresowanych stron.  
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Summary. An integral element of any environmental management system should be ef-

fective communication of the organization with interested parties regarding environmen-

tal values and environmental performance of the organization. One of the interested par-

ties, with whom the organization should maintain effective communication, are suppliers. 

The quality of cooperation with suppliers is a factor determining the effectiveness of the 

environmental management system. The objective of the paper is to discuss the require-

ments of the ISO 14001:2015 standard regarding the communication of organizations 

with interested parties, as well as to present the role of communication with suppliers in 

improving the effectiveness of the environmental management system. The paper also 

presents the possibilities of using the ISO 14063:2009 standard guidelines to build an 

effective environmental communication process with suppliers as a tool for shaping rela-

tions with suppliers within the environmental management system. 
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Marketing wirusowy w zarządzaniu organizacją.  
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zalecenia dla marketerów  

Streszczenie. Celem artykułu jest przybliżenie marketingu wirusowego (ang. viral 

marketing) oraz określenie jego miejsca i roli w zarządzaniu współczesnymi organiza-

cjami. Przeprowadzono studia literaturowe, dokonano przeglądu dostępnych opracowań 

i raportów oraz zrealizowano projekt badań własnych. Wychodząc od definicji analizo-

wanej koncepcji marketingowej o jej wzrastającej roli w dobie technologii cyfrowej, 

omówiono jej formy oraz metodykę projektowania i wdrażania skutecznej kampanii 

marketingu wirusowego. Autorzy dokonali diagnozy zakresu wykorzystania i popular-

ności marketingu wirusowego w praktyce zarządzania organizacjami na rynku polskim 

oraz przeprowadzili badanie ankietowe przez platformę PROFITEST na temat „Zna-

czenie marketingu wirusowego w zarządzaniu organizacjami”.  

                                                                 
 Wydanie publikacji finansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 

w Krakowie (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). 
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Wprowadzenie 

Ważną rolę w skutecznym zarządzaniu w obecnych warunkach rynkowych 

odgrywa respektowanie uwarunkowań, takich jak (Kiełtyka, 2017a, s. 32; Ko-

tler, Kartajaya, Setiawan, 2017, s. 19–30; Stabryła, 2012, s. 38): silna rywaliza-

cja graczy, postęp techniczno-technologiczny, specyficzne oczekiwania klien-

tów, modne trendy związane ze zrównoważonym rozwojem i gospodarowa-

niem, społeczną odpowiedzialnością i troską o problemy społeczne oraz rozwój 

zasobów i funkcjonalności internetu, szczególnie mediów społecznościowych.  

W literaturze fachowej i praktyce gospodarczej stale pojawiają się nowe 

koncepcje zarządzania, w tym marketingowe. Świadczy to o aktywności przed-

siębiorców poszukujących optymalnych rozwiązań dostosowanych zarówno do 

uwarunkowań rynkowych, jak i specyfiki organizacji. Przed marketingiem, jako 

dyscypliną naukową i praktyczną sferą zarządzania organizacją (Żabiński, 2014, 

s. 202), stawia się coraz wyższe wymagania. Nowa rzeczywistość gospodarcza 

powoduje, że marketerzy mogą i powinni (Kotler, Keller, 2013, s. 15–17): wy-

korzystać internet jako potężny kanał informacyjny i sprzedażowy; gromadzić 

pełniejsze informacje o rynkach, klientach i innych interesariuszach; wykorzy-

stać serwisy społecznościowe, aby wzmocnić przekaz dotyczący marki; produ-

kować i sprzedawać zindywidualizowane dobra; usprawnić zakupy, rekrutację, 

szkolenia oraz wewnętrzną i zewnętrzną komunikację; poprawić wydajność 

kosztową umiejętnym wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza internet.  

Z tego względu, przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest kon-

cepcja marketingu wirusowego (ang. viral marketing). 

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni marketing wirusowy  

w zarządzaniu współczesnymi organizacjami w Polsce, przeprowadzono studia 

literaturowe, analizę wtórnych źródeł informacji, w tym zasobów interneto-

wych, studia wybranych przypadków oraz badania pierwotne z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankietowego internetowego. Przyjęto także założenie, że dla 

współczesnych menedżerów przydatne mogą być różne koncepcje, metody  

i modele zarządzania (w tym marketing wirusowy), pod warunkiem że zanim 

osoba zarządzająca organizacją po nie sięgnie, uwzględni kontekst sytuacyjny 

funkcjonowania organizacji, jej specyfikę i uwarunkowania rynkowe. Autorzy 

pod pojęciem skutecznego zarządzania współczesną organizacją przyjęli taki 

sposób zarządzania, który powinien dawać możliwość trwania i rozwoju, krea-

tywności, reagowania na sygnały rynkowe i tworzenia odpowiedniej wartości 

dla personelu, klientów i wszystkich zaangażowanych podmiotów (interesariu-

szy), co umożliwia realizację celów. 

Stąd niezbędne jest przybliżenie koncepcji marketingu wirusowego oraz 

jego miejsca i roli w zarządzaniu współczesnymi organizacjami w dobie digita-

lizacji i technologii mobilnej. 
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Teoretyczna perspektywa koncepcji marketingu wirusowego 

W potocznym rozumieniu marketing wirusowy identyfikowany jest z narzę-

dziami wirusogennymi (filmik, post, mem itp.) i ich rozprzestrzenianiem się  

w sieci. W zasobach internetowych używa się określenia „reklama wirusowa”,  

z którym trudno się zgodzić, wiedząc, że cechami reklamy są: płatna, adreso-

wana do anonimowego odbiorcy forma masowego komunikowania się z ryn-

kiem, podczas gdy istotą kampanii wirusowych jest wygenerowanie „wieści”, 

którą spontanicznie zainteresują się internauci i uznają za godną udostępnienia 

swoim znajomym (zdecydowanie inny mechanizm). Autorzy porządkując wie-

dzę na temat marketingu wirusowego, pragną podkreślić, że należy rozróżniać 

narzędzia marketingu wirusowego, tzw. wieści i/lub wirusy, które mogą przy-

bierać przeróżne kreatywne formy: filmiki (Nalty, 2010, s. 4–9), obrazki, gry, 

infografiki, memy itd., od kampanii marketingu wirusowego, która jest szer-

szym określeniem porównywalnym z kampanią komunikacji marketingowej. 

Procedura przeprowadzenia kampanii wirusowej może obejmować nastę-

pujące etapy (Michalak, Daszkiewicz, Musz, 2012, s. 113–118; Scott, 2015,  

s. 108–122; Wendt, Griesbaum, Kölle, 2016, s. 250‒264):  

1. Badania nabywców (określenie persony) i uwarunkowań, w których funk-

cjonują. 

2. Projekt „wirusa” i jego udostępnienie w odpowiednim miejscu i czasie. 

3. Zaangażowanie liderów opinii i celebrytów, jeśli to możliwe, znalezienie 

partnerów, aby zawoalować jedną markę. 

4. Śledzenie rozwoju sytuacji.  

5. Oszacowanie korzyści dla marki i wszystkich partnerów. 

6. Kontrolowanie rezultatów i podejmowanie dalszych działań.  

W ramach kampanii mogą być realizowane cykliczne akcje, w celu utrzy-

mania zainteresowania, do czego niezbędne jest kreowanie coraz to nowych 

wirusów. 

Jeszcze szerszym pojęciem jest koncepcja marketingu wirusowego, która 

oznacza pomysł/projekt/obmyślony plan działania w rozważanym obszarze.  

W zarządzaniu organizacją może być ujmowana jako specyficzna metoda pre-

destynowana do wykorzystania w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.  

W tym metodycznym ujęciu, chcąc zastosować koncepcję marketingu wiruso-

wego, niezbędne jest uruchomienie całego skomplikowanego procesu przemy-

ślanych działań, uwzględniających: osoby odpowiedzialne, obiekt, dla którego 

wdraża się koncepcję – obecnie najczęściej jest to marka, sytuację wyjściową, 

szczegółowe wyniki badań, kreatywne podejście, interesariuszy, cele, przekaz, 

narzędzia działań, budżet, program wdrożenia, pomiar rezultatów z wykorzy-

staniem specjalistycznego oprogramowania (Cruz, Fill, 2008, s. 743‒758; Kieł-

tyka, 2017b, s. 32‒37) umożliwiającego niejako śledzenie internautów oraz 

wyciąganie wniosków co do kierunków dalszych przedsięwzięć. W tym rozu-
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mieniu marketerzy dążą do wypracowania i wdrożenia strategii marketingu 

wirusowego dla marki (Beverland, Dobele, Farrelly, 2015, s. 657), co w dobie 

cyfryzacji i technologii mobilnej (Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2017, s. 19–30) 

determinuje skuteczność zarządzania organizacją. 

Autorzy zdają sobie sprawę, że w praktyce gospodarczej nie zawsze inicja-

torem analizowanych zjawisk jest marketer. W dobie prosumpcji przejawiającej 

się w dużej aktywności internautów i ich chęci angażowania się w działania 

marketingowe (Michalak, Daszkiewicz, Musz, 2012, s. 12–15), to właśnie oni 

mogą być źródłem wirusa powiązanego z marką. 

Marketingowi wirusowemu sprzyja to, że ludzie lubią być w centrum 

uwagi, a inicjując ciekawe tematy do konwersacji wywołuje się zaangażowanie 

(Jose, Romero, Consolacion, 2013, s. 1970‒1982; Kasprzycki-Rosikoń, Piąt-

kowski, 2013, s. 143–144), któremu towarzyszą emocje. Rozważana koncepcja 

wyrosła z marketingu szeptanego polegającego na przekazywaniu informacji  

z ust do ust, aby robić szum medialny wokół marki, produktu, wydarzenia (Hu-

ghes, 2008, s. 9; IAB Polska, 2016). Przyczynia się do tego również fakt, że 

informacja dociera od „znajomej” osoby. Afekt do osoby transponowany jest na 

kategorię, która jest przedmiotem rozmowy. 

Podsumowując, autorzy artykułu uważają, że marketing wirusowy to zbiór 

działań marketingowych (badań, zachowań nabywców, czynności komunika-

cyjnych, analityki itd.), w efekcie których „wieści” rozprzestrzeniają się między 

internautami na zasadach podobnych do wirusów chorobowych. Interesariu-

szami wirusowych działań marketingowych są organizacje, marki, zwykli inter-

nauci i ich znajomi, celebryci, eksperci i wszyscy zainteresowani. Przybliżone 

zagadnienia teoretyczne skłoniły autorów do podjęcia badań.  

Opis własnych badań  

Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono studia literaturowe, analizę 

wtórnych źródeł informacji (w tym zasobów internetowych oraz dostępnych 

raportów z badań powiązanych tematycznie), studia przypadków kampanii wi-

rusowych wybranych marek oraz badania pierwotne na temat: „Znaczenie mar-

ketingu wirusowego w zarządzaniu organizacjami” wykorzystując platformę 

PROFITEST, na której samodzielnie zaprojektowano i przeprowadzono ankietę 

internetową. Opis badań zawarto w tabeli 1. 

Realizacja badań opisanych w tabeli 1 umożliwiła zgromadzenie bogatego 

materiału informacyjnego o marketingu wirusowym oraz jego znaczeniu  

w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, jednak z uwagi na konieczność 

ograniczenia objętości niniejszego artykułu omówiono ich najistotniejsze, zda-

niem autorów, rezultaty. 
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Tabela 1 

Opis przeprowadzonych badań 

Elementy pro-

jektu badawczego 
Opis poszczególnych elementów 

Tytuł badań Marketing wirusowy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami w Polsce 

Hipotezy 

H1. Współczesne organizacje powinny metodycznie wykorzystywać kon-

cepcję i działania marketingu wirusowego. 

H2. Kampanie marketingu wirusowego skutecznie angażują interesariuszy  

i wyróżniają marki, dla których są realizowane. 

H3. Fachowo spreparowane „wirusy” wieloaspektowo oddziałują na zacho-

wania interesariuszy (m.in. angażują, dostarczają rozrywki, kreują doświad-

czenia powiązane z marką, stanowią atut w komunikacji w sieci i wpływają 

na relacje społeczne, przynoszą wymierne rezultaty dla wszystkich uczestni-

ków). 

H4. Marketerzy są świadomi znaczenia marketingu wirusowego i w coraz 

przemyślniejszy sposób wykorzystują go w działaniach zarządczych na rzecz 

marek. 

Cel główny  

i pytania szczegó-

łowe 

Pozyskanie informacji na temat specyfiki, miejsca i roli marketingu wiruso-

wego w zarządzaniu współczesnymi organizacjami w Polsce. 

 

Co kryje się pod pojęciem marketingu wirusowego (jak jest definiowany, na 

czym polega, jakie zajmuje miejsce w naukach o zarządzaniu, jaką może 

pełnić rolę w zarządzaniu współczesnymi organizacjami w Polsce)? 

Czy i kto oraz jakie badania prowadził nad analizowanym zjawiskiem? 

Jakie luki badawcze zidentyfikowano po badaniach dostępnych źródeł in-

formacji? 

Jak kształtuje się marketing wirusowy w Polsce: 

– od kiedy jest stosowany w zarządzaniu organizacjami? 

– w jakim stopniu i zakresie? 

– z czego to wynika? 

– kto go stosuje? 

– jak jest prezentowany w polskich zasobach literaturowych? 

– w jaki sposób upowszechniane są informacje na jego temat? 

– czy i jakie odbywają się wydarzenia branżowe? 

– na kogo wpływają działania marketingu wirusowego? 

– jakich rezultatów można się spodziewać? 

– czy prowadzone są badania skuteczności podejmowanych działań? 

Dla jakich marek i jakie przedsięwzięcia z obszaru marketingu wirusowego 

można zaobserwować? 

Co ankietowani internauci deklarują na temat znaczenia marketingu wiruso-

wego w zarządzaniu organizacjami? 

Jakie inne aspekty badanego zjawiska wynikają z pogłębionych dyskusji 

indywidualnych i grupowych? 

Jakie zalecenia można ustalić dla zainteresowanych marketerów i badaczy? 

Jakie wnioski formułują autorzy i jak to wpływa na rozwój nauk o zarządzaniu 

(w obszarze możliwości profesjonalnego wykorzystania marketingu wiruso-

wego jako ważnego zjawiska w dobie digitalizacji i technologii mobilnej). 

Obiekty badań 

Autorzy dostępnych książek, artykułów, raportów. 

Badacze i naukowcy, marketerzy, specjaliści ds. marketingu, internauci. 

Agencje wspomagające działania marketingowe klientów szczególnie  

w obszarze marketingu internetowego, w tym wirusowego. 
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Eksperci branżowi komentujący działania marketingowe na rzecz marek, 

szczególnie kampanie marketingu wirusowego, m.in. z serwisów/agencji: 

„Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR”, „Interaktywnie.com”, 

IRCenter, Netsprint, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Pol-

ska, „Marketing przy kawie”, „Marketing-news.pl”, „Merytorycznie o mar-

ketingu”, „Marketingibiznes.pl”. 

Menedżerowie marek i osoby zaangażowane w wybrane kampanie marke-

tingu wirusowego (1. Play ‒ Maryla Rodowicz; 2. Apple ‒ Frankie's Holi-

day; 3. Barber House Kraków ‒ Beatbox). 

235 mobilnych respondentów, którzy wzięli udział w badaniach z użyciem 

ankiety internetowej przez platformę PROFITEST na temat „Znaczenie 

marketingu wirusowego w zarządzaniu współczesnymi organizacjami  

w Polsce”. 

4 osoby, które wzięły udział w dyskusjach na zasadach indywidualnych 

wywiadów pogłębionych dotyczących różnych aspektów marketingu wiru-

sowego. 

4 wywiady grupowe ze studentami WZ AGH w Krakowie na temat „Zna-

czenie marketingu wirusowego w zarządzaniu współczesnymi organizacjami 

w Polsce”, którzy także brali udział w badaniach ankietowych. 

Z uwagi na jakościowy charakter istotnej części badań oraz dążenie do 

zgromadzenia odpowiedniego materiału poznawczego w procesie doboru 

obiektów badań kierowano się potrzebą przedyskutowania określonych 

zagadnień wynikających z podjętej problematyki badawczej. 

Metody i narzę-

dzia badań 

Metaanaliza źródeł literaturowych. 

Badania informacyjnych zasobów internetowych powiązanych tematycznie  

z marketingiem wirusowym (m.in. wypowiedzi ekspertów, raporty z badań, 

portale wiedzy, strony agencji, blogi branżowe, opisy zastosowań z rynku 

światowego i przede wszystkim polskiego), ich analiza, zestawienie kluczo-

wych informacji, zidentyfikowanie luki poznawczo-badawczej i określenie 

założeń oraz obszarów dalszych badań. Wypracowanie stanowiska autorów 

na temat „Marketing wirusowy w Polsce” (bazując na zrealizowanych pra-

cach naukowo-badawczych i posiadanym doświadczeniu wdrożeniowym). 

Studia przypadków wybranych kampanii wirusowych powiązanych z kon-

kretnymi markami (1. Play ‒ Maryla Rodowicz; 2. Apple ‒ Frankie's Holi-

day; 3. Barber House Kraków ‒ Beatbox) z wykorzystaniem obserwacji 

uczestniczącej i analizy dostępnych informacji (pod kątem zaangażowanych 

interesariuszy, zastosowanych działań/akcji/konkretnych przedsięwzięć, ich 

oddźwięku „zakres rozprzestrzeniania się wirusa” i ewentualnych innych 

rezultatów). 

Ankieta internetowa przez platformę PROFITEST, która składała się z trzy-

nastu pytań merytorycznych oraz trzech pytań metryczkowych. 

Uproszczone zogniskowane wywiady indywidualne i grupowe (lista zagad-

nień/pytań do dyskusji ustalona po badaniach ankietowych). 

Ilościowa i jakościowa analiza pozyskanych danych, z uwzględnieniem 

podjętej problematyki badawczej, hipotez i celów, dostępności respondentów 

oraz możliwości autorów. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyniki badań wtórnych źródeł informacji 

Zainteresowanie marketingiem wirusowym skłoniło autorów do poszukiwania 

raportów badawczych na jego temat. Jednak w dostępnych zasobach nie znale-

ziono opracowań stricte poświęconych tej problematyce, a jedynie z nią powią-

zane, czego rezultaty przedstawiono w tabeli 2. 

Omówione w tabeli 2 zagadnienia powiązane z marketingiem wirusowym 

mogą być przydatne w sytuacji chęci zastosowania analizowanej koncepcji  

w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Wskazują między innymi na to, 

jakiego rodzaju treści przy wykorzystaniu różnych metod i narzędzi są najbar-

dziej skuteczne podczas tworzenia przekazu wirusowego. 

Tabela 2 

Marketing wirusowy w świetle dostępnych raportów z badań 

Informacje dotyczące marketingu wirusowego 
Nazwa raportu, wykonawca, 

dodatkowe informacje 

Materiały wideo, które w największym stopniu zwracają uwa-

gę odbiorców i tym samym zwiększają szanse na kolejne 

udostępnianie są: zadziwiające, wzruszające, rozśmieszające, 

uderzające, oburzające. 

Raport „Wideo w Internecie” 

(Wideo…, 2017) 

Ekspercka ocena (według skali od 1 – ocena niedostateczna do 

5 – bardzo dobra) wykazała następującą skuteczność stosowa-

nych w marketingu wirusowym narzędzi: content wideo, czyli 

materiał wideo zawierający wartościowe treści: 4,5; artykuły: 

4,4; infografiki: 4,2; zdjęcia: 3,5.  

Uwzględnianie w zarządzaniu organizacjami powyższych 

działań wpływa na realizację celów: poprawy wizerunku ‒ 4,7; 

wsparcia innych działań marketingowych ‒ 4,4; sprzedażo-

wych ‒ 3,8. 

Badanie „Content marketing” 

(Content…, 2017). Wywiady 

eksperckie zostały przeprowa-

dzone z przedstawicielami 

agencji reklamowych 

Treści, które użytkownicy Facebooka najczęściej udostępniają 

na swoim profilu: śmieszne grafiki/filmiki (34%); akcje chary-

tatywne/kampanie społeczne pomagające ludziom (31%); 

akcje charytatywne/kampanie społeczne pomagające zwierzę-

tom (31%); informacje z kraju/ze świata (29%); artykuły/ 

wywiady/sesje/felietony itp. (22%); treści z oficjalnych fanpa-

ge’ów marek (18%); publikacje blogerów/vlogerów (18%). 

Raport „Social Media 2016” 

(Niżnik, 2016). Badanie zreali-

zowano na próbie 1855 inter-

nautów 

Film wideo zawierający wartościowe treści jest jednym z 

najchętniej udostępnianych materiałów wirusowych w sieci.  

W social mediach największą popularnością cieszą się filmy  

o tematyce: muzyka i teledyski, relacje sportowe, relacje zna-

jomych, treści influencerów/vlogerów. 

Raport z badania „Oglądanie 

różnych rodzajów contentu 

tv/video na różnych urządze-

niach” (Hupa, 2017), na próbie 

1003 internautów 

Treści wirusowe udostępniane są najczęściej przez komunika-

tory internetowe. Najpopularniejsze wśród internautów są 

aplikacje: WhatsApp (800 mln użytkowników); Facebook 

Messenger (700 mln); QQ Mobile (603 mln); WeChat (600 

mln); Skype (300 mln); inne: Viber, LINE, Kik, BlackBerry 

Messenger, KakaoTalk. 

Raport na temat „Konsumpcja 

treści online a marketing” 

wydany przez Związek Praco-

dawców Branży Internetowej 

(IAB Polska, 2016) 

Z punktu widzenia praktyki najbardziej skuteczne są takie 

formy przekazu, które w nienachalny sposób angażują odbior-

Raport „Rynek reklamy inter-

netowej w Polsce – kontekst  
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ców oraz wpływają na ich zachowania. Blisko 16% markete-

rów wskazało marketing wirusowy jako najważniejszy priory-

tet w reklamie online. 

i content marketing 2015/2016” 

(Netsprint, 2016). W badaniu 

wzięło udział 57 przedstawicie-

li agencji reklamowych i do-

mów mediowych 

Najważniejsze fakty dotyczące marketingu wirusowego: opinie 

w sieci są wiarygodne – 75% Polaków deklaruje zaufanie do 

internetowych treści; internauta przekazuje średnio 5 kolejnym 

osobom informacje dotyczące znalezionych treści. 

Raport „Marketing szeptany” 

(Szeptanie…, 2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych raportów z badań. 

Przeprowadzone studia literaturowe, metaanaliza zasobów sieciowych oraz 

doświadczenia własne skłoniły autorów do przybliżenia analizowanego zjawi-

ska w realiach rynku polskiego, czego uogólnione wyniki stosownie do sformu-

łowanych problemów badawczych zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Marketing wirusowy w Polsce – próba charakterystyki zjawiska  

Problemy badawcze 

powiązane z marketin-

giem wirusowym 

Opis wyjaśniający, uzyskane wyniki i komentarze 

Czy i od kiedy marke-

ting wirusowy stoso-

wany jest w zarządza-

niu organizacjami w 

Polsce? 

Brak jednoznacznego stanowiska na ten temat, ale zapewne co naj-

mniej od kilku/kilkunastu lat. W praktyce gospodarczej, w zarządzaniu 

organizacjami na rynku polskim wykorzystanie marketingu wirusowe-

go pojawiło się wraz z rozwojem działań marketingowych w sieci na 

rzecz światowych marek adresowanych do polskich internautów, przy 

czym metodyczne kampanie marketingu wirusowego wywodzą się  

z przedsięwzięć marketingu szeptanego. 

W jakim stopniu i 

zakresie? 

Najczęstszym przejawem marketingu wirusowego są akcje wirusowe 

sprowokowane symulowanym wirusem, co ciekawe ‒ niekoniecznie 

przez zainteresowaną organizację, a np. przez internautę. 

Z czego to wynika? 

Z obecnych trendów rynkowych, szczególnie rozwoju internetu, moż-

liwości komunikacji przez media społecznościowe. Z jednej strony 

wynika to ze skłonności internautów do angażowania się w akcje 

wirusowe, a z drugiej – z wiedzy i chęci przedsiębiorców do meto-

dycznego wykorzystania marketingu wirusowego w zarządzaniu orga-

nizacją. 

Kto go stosuje? 

Internauci, marketerzy, specjalistyczne agencje (np. Creative Idea, 

energe21, Interaktywnie.com, IRCenter, Netsprint, Power Media, 

webExperts, Power Media, Westom). 

Jak marketing wiruso-

wy prezentowany jest 

w polskiej literaturze? 

Niejednoznacznie, z jednej strony coraz więcej opracowań, a z drugiej 

spore zamieszanie co do istoty, form i strategii wdrażania, często w 

powiązaniu z marketingiem szeptanym, narracyjnym, word-of-mouth 

czy internetowym. 

W jaki sposób upo-

wszechniane są infor-

macje? 

Przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, innych ekspertów 

branżowych, pojawiające się publikacje, głównie artykuły i przede 

wszystkim raporty z szerszego obszaru tematycznego – marketingu 

internetowego (przybliżone w tab. 2). Przez „objętych wirusem” (co 

ciekawe, upowszechniana jest wirusogenna informacja, a nie fakt 
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zaistnienia zjawiska kampanii wirusowej). Zgodnie z trendami rynko-

wymi coraz większe zainteresowanie oraz więcej projektów wdroże-

niowych, w ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej na 

rzecz personifikowanych marek, które wchodzą w relacje z digitalnymi 

i mobilnymi interesariuszami, choć nie wprost, niejako w zawoalowa-

nej formie. 

Jakie wydarzenia bran-

żowe odbywają się  

w praktyce? 

Ważnymi wydarzeniami branżowymi są konferencje dotyczące szero-

ko rozumianej problematyki marketingu internetowego. Przykładowo, 

w pierwszym kwartale 2018 roku odbędą się Konferencja Digital 

Marketingu, Kongres For Social Media i Kongres Online Marketingu 

w Warszawie oraz już po raz siódmy – Mobile Trends Conference  

w Krakowie. 

Na kogo wpływają 

działania marketingu 

wirusowego? 

W zależności od zasięgu działań na uczestników „objętych wirusem”, 

ekspertów komentujących kampanie wirusowe, przedsiębiorców, 

badaczy. 

Jakich rezultatów moż-

na się spodziewać? 

Darmowego rozgłosu, dobrej zabawy, ryzyka utraty kontroli nad sze-

rzącym się wirusem (epidemii?), zaskoczenia, a może i zadowolenia 

adresatów, w zależności od uwarunkowań i kreatywności, możliwości 

osiągnięcia wysublimowanych celów związanych z zarządzaniem orga-

nizacją z zastosowaniem działań z obszaru marketingu wirusowego. 

Czy prowadzone są 

badania skuteczności 

marketingu wirusowe-

go? 

W ograniczonym zakresie z uwagi na trudność ich zweryfikowania,  

z zastosowaniem metod badania aktywności internautów. Pomiar po 

wywołaniu akcji wirusowej: jak się rozprzestrzeniała, kto i w jaki 

sposób się zaangażował, co z tego wyniknęło, jakie efekty przyniosło 

(np. komentarze w social media; czy i jak wpływa to na markę „powią-

zaną” z wirusem). 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wtórnych źródeł informacji nasuwa 

się stwierdzenie, że marketing wirusowy cieszy się coraz większą popularnością 

w Polsce i jest doceniany zarówno przez angażujących się w akcje, jak i zarzą-

dzających markami oraz organizacjami. 

Wyniki badań pierwotnych 

Na potrzeby artykułu zastosowano metodę studium przypadku dla kampanii 

wirusowych trzech organizacji/marek: Play, Apple i Barber House Kraków, 

których skróconą charakterystykę przedstawiono w tabeli 4. Wybór kampanii 

zdeterminowany był: ich popularnością w internecie (silny efekt wirusowości); 

oryginalnością pomysłu z dużym efektem zaskoczenia; zadziałaniem na emocje 

i komunikowaniem wartościowych treści, takich jak tolerancja, otwarcie się na 

ludzi, tradycje rodzinne czy wysublimowany klimat. 

Przybliżone kampanie marketingu wirusowego pozwalają stwierdzić, że 

wirusowe sposoby przekazywania treści skutecznie angażują internautów i po-

zytywnie wpływają na zarządzanie marką, która jest kluczowym zasobem 

współczesnych organizacji. 
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Tabela 4 

Wybrane kampanie marketingu wirusowego 

Nazwa 

kampanii 
Opis działań z obszaru marketingu wirusowego 

1. Play ‒ 

Maryla 

Rodowicz 

Operator sieci Play (Przybysz, 2017) zastosował poczynania angażujące Marylę 

Rodowicz w celu wykonania występu podczas wesela wybranej młodej pary. 

Akcja miała elementy zaskoczenia, promowała operatora sieci Play oraz usługę 

dostępu do serwisu streamingującego muzykę – Tidal. Interesariuszami wydarze-

nia stali się nowożeńcy, goście weselni, orkiestra, obsługa restauracji. Na oficjal-

nym profilu Maryli Rodowicz na portalu Facebook udostępniono film o charakte-

rze wirusowym, prezentujący przeprowadzoną akcję. W grudniu 2017 roku liczba 

wyświetleń przekroczyła 1,2 mln. 

2. Apple ‒ 

Frankie's 

Holiday 

Marka Apple (Liveinthed, 2017) zaprezentowała świąteczny spot z przesłaniem, 

dzięki któremu film odnosił się do emocji i uczuć widza. Poruszał on trudne tema-

ty samotności, lęku, odrzucenia oraz wiary w ludzką dobroć. Niejako skłaniał 

oglądających do autorefleksji nad życiem, tolerancji i odpowiedniego traktowania 

innych, potrzeby jednoczenia się w święta, co mają ułatwiać produkty oferowane 

pod marką Apple i lokowany w video iPhone 7. Film udostępniono na portalu 

YouTube, gdzie osiągnął prawie 40 tys. wyświetleń (stan na grudzień 2017). 

3. Barber 

House 

Kraków - 

Beatbox 

Krakowski salon fryzjerski Barber House Kraków (2017) udostępnił na swoim 

oficjalnym fanpage’u na Facebooku film przedstawiający młodego mężczyznę, 

który beatboxuje. Interesariuszami przeprowadzonego działania byli fryzjerzy 

pracujący w salonie, młody chłopak oraz pozostali klienci oczekujący na swoją 

kolej. Film spowodował efekt wirusowy. Adresaci zainteresowali się przekazem  

i chętnie udostępniali materiał znajomym. Post zawierający wideo osiągnął na 

koniec grudnia 2017 roku prawie 27 tys. wyświetleń, 19 komentarzy oraz 486 

reakcji. 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania. 

Autorzy uważają również, że tego typu działania pozwalają na efektywne 

wykorzystanie budżetów marketingowych, skuteczne wyróżnienie się na tle 

konkurencji, dotarcie do większej liczby odbiorców, tworzenie relacji przez 

kreatywne doświadczenia, budowanie społeczności wokół marki i w zależności 

od zachodzących uwarunkowań różnorodne korzyści dla zaangażowanych 

podmiotów (np. stawanie się lepszym człowiekiem).  

Kolejne zagadnienie poddane weryfikacji to opinie internautów na temat 

znaczenia marketingu wirusowego w zarządzaniu współczesnymi organizacja-

mi, które pozyskano dzięki samodzielnie zaprojektowanej i przeprowadzonej 

przez platformę PROFITEST ankiecie. Badanie to miało charakter rozpoznaw-

czy, na co wpłynął ograniczony czasowo dostęp do wykorzystanej platformy. 

Autorzy zdają sobie sprawę, że nie można uznać wyników za reprezentatywne, 

jednak w dostępnych źródłach informacji nie spotkano się z takimi badaniami, 

stąd celowe jest ich omówienie. 

Badaniami objęto 235 osób, 46% stanowiły kobiety, a 54% mężczyźni. 

Wszyscy respondenci zadeklarowali stały dostęp do internetu w telefonie.  

W badaniu uczestniczyli młodzi respondenci, najwięcej (58%) w wieku 21–23 
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lata, 23% – 18–20 lat, 13% – 24–30 lat, 4% powyżej 30 lat i 2% badanych po-

niżej 18 lat. Zapewne są to osoby aktywne w sieci, komunikujące się przez me-

dia społecznościowe i doświadczające działań z obszaru marketingu wirusowe-

go. 

Pierwszą część kwestionariusza ankiety stanowiły pytania związane  

z identyfikowaniem zjawiska. Większość (64%) badanych potrafiło wyjaśnić 

pojęcie marketingu wirusowego. Pozostali (36%), dopiero po wyjaśnieniu istoty 

mechanizmu zachodzącego w badanej kategorii, potwierdzili, że spotkali się  

z kampaniami marketingu wirusowego.  

Do najpopularniejszych narzędzi (tzw. wirusów), respondenci zaliczyli 

filmy wideo i obrazki/memy. Inne wskazane narzędzia zaprezentowano na ry-

sunku 1. Filmy wideo oraz obrazy graficzne jako najczęściej stosowane instru-

menty opisywanej koncepcji wskazało prawie 90% respondentów. 
 

 

Rysunek 1. Narzędzia marketingu wirusowego w opinii badanych (pytanie wielokrot-

nego wyboru) 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania. 

Poszukując informacji na temat znaczenia marketingu wirusowego w za-

rządzaniu organizacją, zapytano ankietowanych o marki, dla których prowadzo-

ne są tego typu działania (najwięcej wskazań dotyczyło wykorzystania marke-

tingu wirusowego przez operatorów telefonii komórkowej) oraz jak wpływa to 

na ich rozpoznawalność (rys. 2). Na rysunku 2 widać, że w opinii respondentów 

prowadzone akcje marketingu wirusowego w powiązaniu z markami w niewiel-

kim stopniu wpływają na ich rozpoznawalność (67% wskazań). Tylko 24% bada-

nych uważa, że znacząco. Pozostali ankietowani (9%) uznali, że marketing wiru-

sowy w ogóle nie wpływa na rozpoznawalność marki. Zdaniem autorów artykułu 

przytoczone wyniki można interpretować jako brak świadomości respondentów 

co do skuteczności analizowanych praktyk marketingowych. Co więcej, działania 

wirusowe wieloaspektowo oddziałują na zaangażowanych i ich doświadczenia  
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z markami przekładające się na ich rozpoznawalność, co jednak jest trudne do 

identyfikacji na poziomie opinii deklaratywnych. 

 

Rysunek 2. Stosowanie kampanii wirusowych a rozpoznawalność marki w opinii bada-

nych 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania. 

Na pytanie, czy akcja wirusowa zachęciła ich do skorzystania z oferty – 

67% badanych stwierdziło, że nie. Jednak 6% respondentów w wyniku wirusa 

poleciło produkt znajomym. 

Ponad 80% ankietowanych uznało, że kampanie z wykorzystaniem marke-

tingu wirusowego prowadzone są w celu zwiększania sprzedaży produktów  

i usług przez oferentów. Niewiele mniej, bo 74% badanych, jako kolejny mo-

tyw wskazało powiększanie społeczności marki. Ponad połowa respondentów 

stwierdziła, że działania prowadzone są w celu zaangażowania internautów. 

Opisywane motywy przedstawiono na rysunku 3. 

Prawie wszyscy respondenci (90%) stwierdzili, że kampanie marketingu 

wirusowego są odpowiednim narzędziem promowania współczesnych marek. 

Tylko 10% ankietowanych negatywnie odbiera analizowane działania. Do naj-

częściej wskazywanych zagrożeń wynikających z przedsięwzięć marketingu 

wirusowego na rzecz marek zaliczono: 

– denerwowanie/irytowanie ludzi, 

– możliwość trafienia w nieodpowiednie miejsce, 

– brak dostosowania do pozostałych elementów kampanii na rzecz marki, 

– ryzyko braku zapanowania nad rozprzestrzeniającym się wirusem. 

Ankietowani w zdecydowanej większości (95%) uznali, że działania z wy-

korzystaniem marketingu wirusowego pozwalają marce wyróżnić się spośród 

konkurencji w sposób znaczący bądź niewielki. Pozostali badani (5%) stwier-

dzili, że opisywane działania nie mają żadnego wpływu na odznaczenie się na 

tle konkurencji. 
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Rysunek 3. Motywy prowadzenia kampanii marketingu wirusowego w opinii badanych 

(pytanie wielokrotnego wyboru)  

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania. 

Dla respondentów największą zaletą działań z obszaru marketingu wiru-

sowego, z perspektywy współczesnych organizacji, jest niski koszt dotarcia do 

potencjalnych konsumentów (85%) oraz prostota stworzenia takiego materiału 

– wirusem może stać się zwykły plik graficzny (70%). Drugoplanową rolę od-

grywa wzmacnianie wartości, znajomości i pozycji marki (54%) oraz to, że 

wirus rozprzestrzenia się za darmo (43%). Rozkład poszczególnych odpowiedzi 

przedstawiono na rysunku 4.  
 

 

Rysunek 4. Zalety marketingu wirusowego w opinii respondentów (pytanie wielokrot-

nego wyboru)  

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania. 

Dla ankietowanych największą wadą marketingu wirusowego jest krytyka 

i nieprawdziwe pogłoski szkodzące marce (66%) oraz modyfikacje powodujące 
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zmianę przekazu (65%). W opinii badanych drugoplanową rolę odgrywa brak 

kontroli nad rozprzestrzenianiem się wirusa i jego powstrzymaniem (50%) oraz 

możliwość dostania się przekazu w nieodpowiednie miejsce (32%). Rozkład 

odpowiedzi przedstawiono na rysunku 5.  
 

 

Rysunek 5. Wady marketingu wirusowego zdaniem ankietowanych (pytanie wielokrot-

nego wyboru)  

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania. 

Przeprowadzone badania wykazały, że większość respondentów spotkała 

się z akcjami wirusowymi, choć co do ich znaczenia w zarządzaniu współcze-

snymi organizacjami badani mają znacznie ograniczoną wiedzę/świadomość. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone prace badawcze skłaniają do wniosku, że marketing wirusowy 

(metodycznie zastosowany) może być istotnym elementem działań współcze-

snych organizacji (szczególnie marketingowych, w tym np. komunikacyjnych). 

Autorzy zdają sobie sprawę, że jedynie pośrednio może wpływać na rezultaty 

zarządzania organizacją. Jednak uwarunkowania rynkowe, m.in. oczekiwania 

zdigitalizowanych interesariuszy, w tym chęć angażowania się w komunikację 

wirusogenną i w rezultacie wzrastająca popularność tego typu kampanii oraz 

ich ponadprzeciętne rezultaty skłaniają do pozytywnej weryfikacji pierwszej 

hipotezy badawczej. 

Uwzględniając wagę budowania marki (i jej kapitału) w zarządzaniu 

współczesnymi organizacjami, marketing wirusowy wpływa również na ten 

obszar, co skłania do potwierdzenia drugiej hipotezy badawczej. Dzięki rozwo-

jowi systemów informatycznych wspomagających działania marketingowe  

w sieci organizacje są w stanie określić, do kogo i jak efektywnie trafić, jak 
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wykorzystać to na rzecz posiadanej marki i tym samym zwiększyć skuteczność 

zarządzania organizacją dzięki większej rozpoznawalności marki. 

Dodatkowo umiejętne zastosowanie opisywanej koncepcji marketingowej 

przez zaangażowanie internautów w rozprzestrzenianie wirusa powoduje dosto-

sowanie organizacji do trendów prosumpcyjnych i zmniejsza koszty działań. 

Wreszcie wirus może być zwykłym plikiem graficznym bądź filmem nakręco-

nym za pomocą telefonu komórkowego, co jest wysoce akceptowane przez 

mobilnych i zdigitalizowanych interesariuszy współczesnych organizacji.  

Z punktu widzenia marketerów metodyczne działania marketingu wiruso-

wego skutecznie przyciągają i angażują internautów. Pozwala to na efektywne 

wykorzystanie budżetów przeznaczonych m.in. na działania marketingowe, 

wyróżnienie się na tle konkurencji, efektywne dotarcie do większej liczby od-

biorców, tworzenie relacji przez kreatywne doświadczenia, budowanie społecz-

ności wokół marki i generowanie różnorodnych korzyści dla wszystkich zaan-

gażowanych podmiotów (co potwierdza trzecią i czwartą hipotezę badawczą). 

Podsumowując, umiejętnie zastosowane narzędzia, metody i procedury 

marketingu wirusowego mogą odegrać ważną rolę w praktyce zarządzania  

współczesnymi organizacjami. Szczególnie może to być ważne w obszarze 

współdziałania w sieci, w tym komunikowania się z interesariuszami, robienia 

rozgłosu, kreowania doświadczeń powiązanych z marką czy dostarczania roz-

rywki. 
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Viral Marketing in Organization Management. Results of Research 

Keywords: viral marketing, methodology of application, organization management, 

recommendation for marketers 

Summary. The objective of the paper is to explain viral marketing and to indicate its 

place and role in management of contemporary organizations. The literature studies 

were conducted and available research and reports reviewed as well as a project of own 

research executed in the paper. Starting from the definition of the analyzed marketing 

conception on increasing role in digital technology, its forms and methodology of de-
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signing and implementing effective viral marketing campaign were described. The au-

thors determined the scope of exploitation and popularity of viral marketing in practice 

of organization management on the Polish market and they carried out the internet-

based poll on “The importance of viral marketing in organization management”. 

Translated by Joanna Kowalska 
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Zmiany dotyczące orientacji na klienta w systemach 
zarządzania akredytowanych laboratoriów 

Kody JEL: L15, L20 

Słowa kluczowe: orientacja na klienta, akredytowane laboratoria 

Streszczenie. W 2017 roku opublikowano zaktualizowane wydanie normy ISO/IEC 

17025, określającej wymagania techniczne i systemu zarządzania dla akredytowanych 

laboratoriów. System ten ma zapewnić kompetencje laboratoriów do uzyskiwania mia-

rodajnych wyników badań i zdolność do spełniania wymagań klientów. Celem artykułu 

jest analiza wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 w zakresie spełniania zasady orien-

tacji na klienta i kształtowania relacji z klientami. Wymagania te porównano do wyma-

gań zawartych w poprzedniej edycji normy ISO/IEC 17025:2005. W obszarze orientacji 

na klienta znowelizowana norma kładzie większy nacisk m.in. na wymagania dotyczące 

zapewnienia poufności, rozpatrywania skarg, jak również wprowadza nowe wymagania 

podejścia opartego na ryzyku w celu minimalizacji ryzyka niespełnienia wymagań 

klienta. 

Wprowadzenie 

Bez względu na przeznaczenie wyników badań, podstawowym celem działalno-

ści laboratoriów jest dostarczenie wyników badań lub wzorcowań o wymaganej 

jakości, czyli wyników miarodajnych podanych w wąskim przedziale niepew-

ności. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem zapewnienia jakości w labora-

torium, gwarantującym klientom zaufanie do wyników przeprowadzonych tam 

analiz jest akredytacja (Filipiak, Nowostawska, 2000, s. 9). Laboratoria uzyskują 
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akredytację, aby potwierdzić swoje kompetencje techniczne i dostarczać klien-

tom wyniki badań lub wzorcowań spełniające ich potrzeby i oczekiwania. Pod-

stawowym wymaganiem, aby ją uzyskać, jest wdrożenie systemu zarządzania 

zgodnego z normą ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 

laboratoriów badawczych i wzorcujących”.  

Norma ta jest najważniejszym standardem dla ponad 50 tys. laboratoriów 

badawczych i wzorcujących na całym świecie, które uzyskały akredytację na 

jego podstawie. Od początku jej powstania w 1999 roku norma ISO/IEC 17025 

została zmieniona dwukrotnie – po raz pierwszy w 2005 roku, a ostatnio w li-

stopadzie 2017 roku. Trzecia wersja normy zawiera kilka istotnych zmian, do 

których muszą przygotować się zarówno laboratoria, jak i jednostki akredytują-

ce (Alexander, Anastasopoulos, 2018, s. 26). 

Wśród wielu znowelizowanych wymagań normy zmianom uległy również 

te bezpośrednio odnoszące się do klienta. Celem badań jest określenie działań, 

jakie muszą podjąć akredytowane laboratoria, aby spełnić wymagania znoweli-

zowanej normy ISO/IEC 17025 w zakresie orientacji na klienta i kształtowania 

z nim odpowiednich relacji. W związku z tym zastosowano takie metody ba-

dawcze, jak analiza norm i piśmiennictwa dotyczących zarządzania jakością  

w akredytowanych laboratoriach. Główny przedmiot badań stanowiły wymaga-

nia obecnego wydania normy ISO/IEC 17025 z 2017 roku oraz dotychczas ob-

owiązującej normy ISO/IEC 17025 z 2005 roku pod kątem wymagań odnoszą-

cych się do klienta.  

Najważniejsze zmiany w znowelizowanej normie ISO/IEC 17025 

Międzynarodowe standardy zawierające wymagania dla systemów zarządzania 

podlegają przeglądowi w regularnych odstępach czasu. Potrzeby aktualizacji 

norm mogą wynikać z konieczności dostosowania wymagań do zmiennych 

warunków współczesnego świata czy zapewnienia, że nowy standard odpowia-

da potrzebom wszystkich zainteresowanych stron, przede wszystkim klienta. 

Najbardziej popularna norma dotycząca systemu zarządzania jakością ISO 9001 

została znowelizowana w 2015 roku. Została ona opracowana na podstawie 

Załącznika SL do „Skonsolidowanego Dodatku ISO” Dyrektyw ISO/IEC, któ-

rego celem jest dążenie do ułatwienia integracji znormalizowanych systemów 

zarządzania (Rączka, 2015, s. 322). Jako dokument wyższego rzędu ma on słu-

żyć ujednoliceniu struktury standardów w taki sposób, by główne punkty norm 

dotyczyły zawsze tego samego obszaru niezależnie od systemu zarządzania, 

którego dotyczą (Kubista, 2016, s. 13), a część wymagań pozostała wspólna dla 

wszystkich systemów zarządzania. 

Normy ISO/IEC serii 17000 dotyczące oceny zgodności, określające wy-

magania w odniesieniu do systemów zarządzania i kompetencji technicznych 

jednostek oceniających zgodność, w tym laboratoriów, również podlegają prze-
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glądom i nowelizacjom. Prace nad normą ISO/IEC 17025 uległy przyspieszeniu 

w konsekwencji rewizji normy ISO 9001 w 2015 roku. Prace nad nowelizacją 

normy były ukierunkowane na dostosowanie jej struktury i treści wymagań  

w obszarze organizacji i zarządzania do wymagań CASCO, dotyczących opra-

cowywania norm serii ISO 17000, które (podobnie jak Załącznik SL) zakładają 

dla nich jednakową strukturę i wspólne wymagania (PCA, 2016). 

Prace nad normą ISO/IEC 17025 zakładały również możliwość wykorzy-

stania w systemie zarządzania laboratoriów systemu zarządzania jakością, opar-

tego na wymaganiach normy ISO 9001, co znalazło odzwierciedlenie w wyma-

ganiach normy dla akredytowanych laboratoriów (HRS Certification, 2016). 

Nowa struktura wymagań normy ISO/IEC 17025 jest zasadniczo odmien-

na od dotychczasowej, co może powodować pewne trudności przy analizie 

wprowadzonych w niej zmian (Wojas, 2017, s. 32). Dotychczasowe wymagania 

w normie ISO/IEC 17025 z 2005 były podzielone na dwie zasadnicze grupy 

(ISO/IEC 17025, 2005): 

1. Wymagania dotyczące zarządzania (rozdział 4) – obejmujące m.in. wyma-

gania dotyczące organizacji, nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaku-

pów, obsługi klienta, badań niezgodnych z wymaganiami, skarg, audytów 

wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych, przeglądów za-

rządzania. 

2. Wymagania techniczne (rozdział 5) – dotyczące m.in. kompetencji persone-

lu, metod badawczych, wyposażenia, spójności pomiarowej, pobierania 

próbek, postępowania z obiektami do badań, przedstawiania wyników). 

Z kolei znowelizowana norma ISO/IEC 17025:2017 obejmuje podział do-

tychczasowych i nowych wymagań na pięć podstawowych grup (ISO/IEC 

17025, 2017): 

1. Wymagania ogólne (rozdział 4) – określające wymagania w zakresie bez-

stronności i poufności. 

2. Wymagania dotyczące struktury (rozdział 5) – obejmujące charakter i status 

prawny akredytowanego laboratorium. 

3. Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6) – poświęcone personelowi, 

warunkom lokalowym i środowiskowym, kwestiom związanym z wyposa-

żeniem, spójności pomiarowej oraz dostarczanym z zewnątrz produktom  

i usługom. 

4. Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7) – odnoszące się do poszcze-

gólnych obszarów głównej działalności laboratoriów i obejmujące m.in. 

przegląd umowy, wybór i walidację metod badawczych, postępowanie  

z próbkami i obiektami do badań, zapewnienie spójności pomiarowej czy 

wymagania dotyczące sprawozdań z badań. 

5. Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8) – uwzględniające 

opcję A (gdzie zawarte są wymagania systemowe, takie jak nadzór nad do-
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kumentacją, działania odnoszące się do ryzyka i szans, działania korygują-

ce, audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania) oraz opcję B (dla laborato-

riów, które funkcjonują w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą 

ISO 9001:2015 i tym samym spełniających już wymagania wymienione  

w opcji A). 

Istotne różnice w strukturze nie świadczą o wielkich zmianach w większo-

ści znanych elementów wymagań technicznych normy ISO/IEC 17025. Labora-

toria nadal muszą szkolić personel, odpowiednio nadzorować i wzorcować wy-

posażenie, walidować metody badawcze czy szacować niepewność pomiaru 

(Ellison, Tsimillis, 2017). Można natomiast zauważyć zmiany w nacisku na 

pewne wymagania, np. dotyczące spójności pomiarowej w obszarze technicz-

nym czy podejścia do klienta w obszarze zarządzania. Ponadto w nowelizacji 

normy ISO/IEC 17025 znalazły odzwierciedlenie wymagania w zakresie podej-

ścia procesowego i opartego na ryzyku, właściwe dla systemu zarządzania we-

dług normy ISO 9001.  

Orientacja na klienta w obszarze bezstronności i poufności 

Wymagania ogólne w obecnej normie ISO/IEC 17025 dotyczą przede wszyst-

kim zachowania bezstronności i poufności, co jest jednym z podstawowych 

założeń funkcjonowania akredytowanych laboratoriów. W obszarze zapewnie-

nia bezstronności znowelizowane wymagania nie wprowadzają wielu zmian. 

Tak jak dotąd laboratorium ma realizować swoje prace w sposób bezstronny, co 

powinno być zapewnione przez odpowiedni sposób zarządzania zadeklarowany 

przez najwyższe kierownictwo. Laboratorium powinno być również wolne od 

wszelkich nacisków. Nowym wymaganiem jest konieczność bieżącej identyfi-

kacji ryzyka związanego z bezstronnością laboratorium (Mazur-Miłek, 2016). 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą ISO/IEC 17025, laboratorium 

zobowiązane jest do ochrony poufnych informacji i praw własności klienta. 

Podejście dotyczące zasad zachowania poufności zostało doprecyzowane i roz-

szerzone, co przedstawiono w tabeli 1. 

Sposób zarządzania informacjami zgromadzonymi w trakcie działalności 

laboratoryjnej musi być zgodny z przepisami prawnymi, a każda informacja 

powinna być traktowana jako poufna. Należy poinformować klienta o wszelkiej 

konieczności podawania posiadanych przez laboratorium danych do informacji 

publicznej. Jeżeli laboratorium zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązane do 

przekazania poufnej informacji, klient lub strony zainteresowane powinny być  

o tym poinformowane, o ile prawo tego nie zabrania. Informacje, jakimi dyspo-

nuje laboratorium na temat klienta, mogą pochodzić z różnych źródeł. Niemniej 

laboratorium powinno zachowywać poufność posiadanych informacji wzglę-

dem klienta i co ważne zachowywać poufność względem źródła. Zatem nie 

wolno ujawniać źródła swoich informacji klientowi (Mazur-Miłek, 2016). 
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Tabela 1 

Wymagania w zakresie poufności 

Pkt. 

ISO/IEC 

17025:2017 

Pkt. 

ISO/IEC 

17025:2005 

Streszczenie wymagania 

4.2.1 4.1.5 c) Laboratorium jest odpowiedzialne za zarządzanie informacjami 

uzyskanymi lub stworzonymi podczas jego działalności. Jeśli 

laboratorium zamierza umieścić informacje w domenie publicznej, 

musi wcześniej poinformować o tym klienta. O ile klient nie spo-

woduje, że informacja jest publicznie dostępna, wszystkie inne 

informacje należy uznać za zastrzeżone i poufne. 

4.2.2 – W przypadku konieczności wydania poufnych informacji w celach 

prawnych lub umownych klient musi zostać powiadomiony (chyba 

że powiadomienie jest zabronione przez prawo). 

4.2.3 – Informacje o kliencie uzyskane z innych źródeł należy traktować 

jako poufne. Źródło ma pozostać poufne dla klienta, chyba że 

zostało uzgodnione inaczej przez źródło. 

4.2.4 – Personel musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzy-

skane lub stworzone podczas wykonywania czynności laboratoryj-

nych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. 

Źródło: opracowano na podstawie: ISO/IEC 17025, 2005 p. 4.1; ISO/IEC 17025, 2017, p. 4.2. 

Norma wskazuje też na obowiązek zachowania poufności przez wszystkie 

organizacje współpracujące z laboratorium. Wszystkie dane zgromadzone  

w czasie realizacji działań na rzecz laboratorium mają pozostać poufne, chyba 

że byłoby to sprzeczne z przepisami prawnymi. 

Norma ISO/IEC 17025:2017 znacznie rozszerza wymagania dotyczące za-

pewnienia poufności informacji o klientach w stosunku do wymagań normy 

ISO/IEC 17025:2005.  

Orientacja na klienta w wymaganiach dotyczących struktury i zasobów 

Akredytowane laboratoria muszą spełniać wymagania normy, organów regula-

cyjnych, organizacji zapewniających uznanie oraz klientów laboratorium (ISO/ 

IEC 17025, 2017, p. 5.4). Zatem istotne jest, aby laboratorium na bieżąco i sys-

tematycznie identyfikowało wymagania klientów i innych stron zainteresowa-

nych. Wymaganiami tymi muszą być objęte działania laboratoryjne wykonywane 

we wszystkich stałych siedzibach laboratorium, ale także w miejscach oddalo-

nych od stałej siedziby, powiązanych siedzibach tymczasowych lub ruchomych 

oraz w siedzibie klienta. W obecnym wydaniu normy ISO/IEC 17025 uściślono, 

że systemem zarządzania mają być objęte wszelkie działania realizowane przez 

laboratorium, również te realizowane u klienta. 

Podobnie jak w normie ISO 9001 usunięto konkretne odniesienia do za-

rządzania technicznego i kierownika ds. jakości. W zamian wprowadzono wy-

maganie zidentyfikowania kierownictwa ponoszącego pełną odpowiedzialność 
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za laboratorium (Wojas, 2017, s. 33). Podkreślono również, że kierownictwo 

laboratorium powinno zapewnić komunikację nie tylko w odniesieniu do sku-

teczności samego systemu zarządzania, ale także wymagań klienta (ISO/IEC 

17025, 2017, p. 5.7), co nie było wprost ujęte w poprzednim wydaniu normy.  

Znowelizowane wymagania normy ISO/IEC 17025 jednoznacznie identy-

fikują zasoby laboratorium decydujące o jakości prowadzonej działalności labo-

ratoryjnej i wskazują oczekiwania odnośnie do zarządzania tymi zasobami (Wo-

jas, 2017, s. 33). Istotne znaczenie mają tutaj wymagania dotyczące personelu, 

wyposażenia i zapewnienia spójności pomiarowej. Z kolei wobec wymagań 

dotyczących podwykonawstwa i zakupów przyjęto zasady normy ISO 

9001:2015. Mające wpływ na działania laboratoryjne produkty i usługi świad-

czone z zewnątrz mogą być stosowane jedynie wtedy, gdy takie produkty lub 

usługi są dostarczone przez laboratorium bezpośrednio klientowi, tak jak 

otrzymano je od zewnętrznego dostawcy. W obecnym wydaniu normy położo-

ny jest nacisk na określenie przez laboratorium wymagań wobec dostawców na 

etapie ich wyboru i korzystania z ich usług (NATA, 2018, s. 15). Laboratorium 

powinno systematycznie oceniać i monitorować spełnianie wymagań przez 

dostawców i podwykonawców. Zakupywane usługi mogą obejmować np. usłu-

gi kalibracji, usługi pobierania próbek, usługi testowania, usługi konserwacji 

urządzeń i sprzętu, usługi badania biegłości oraz usługi oceny i audytu. Co cie-

kawe, wymaganie ujęte w poprzednim wydaniu normy ISO/IEC 17015, aby 

laboratorium było odpowiedzialne wobec klienta za pracę podwykonawcy, zo-

stało usunięte. Wynika to z faktu, że laboratorium może uzyskać zgodność  

z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2017 tylko w odniesieniu do określone-

go i wykonywanego przez siebie zakresu czynności laboratoryjnych, co wyklu-

cza rutynowo zlecane na zewnątrz czynności laboratoryjne. 

Orientacja na klienta w wymaganiach dotyczących procesów 

Znowelizowana norma ISO/IEC 17015 prezentuje podejście procesowe, okre-

ślając elementy procesu badań lub wzorcowań wraz z etapem  pobierania pró-

bek. Aby zapewnić spełnienie wymagań klienta w trakcie realizacji procesów 

związanych z działaniami laboratoryjnymi, laboratoria powinny mieć ustalone 

zasady przeglądu zapytań, ofert i umów. Procedura ta powinna zapewnić, że 

wymagania klienta są odpowiednio zdefiniowane, udokumentowane i zrozu-

miane, a laboratorium ma zdolność i zasoby do spełnienia tych wymagań oraz 

wywiązania się z umowy. Najistotniejszym celem tych działań jest zapewnie-

nie, że wybrano odpowiednią metodę badawczą, zdolną spełnić wymagania 

klienta. Laboratorium powinno preferować metody opublikowane w normach  

i stosować aktualne ich wydania. Jeżeli klient nie określił metody, która ma być 

zastosowana, laboratorium powinno wybrać odpowiednią metodę i poinformo-

wać o niej klienta. Zaleca się metody publikowane w normach międzynarodo-
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wych, regionalnych lub krajowych, ale również opublikowane przez renomo-

wane organizacje techniczne lub w czasopismach naukowych. Można także 

zastosować metody opracowane lub zmodyfikowane przez laboratorium, jednak 

powinny one zostać uprzednio zwalidowane. Z kolei, jeśli klient wskazał meto-

dę, a została ona przez laboratorium uznana za niewłaściwą lub przestarzałą, to 

powinno ono poinformować o tym klienta (ISO/IEC 17025, 2017, p. 7.1.2). 

W znowelizowanej normie ISO/IEC 17025 znalazło się nowe wymaganie 

dotyczące potwierdzenia zgodności. Jeżeli klient zażąda potwierdzenia zgodno-

ści specyfikacji lub normy dla wykonywanych badań lub wzorcowań, wówczas 

specyfikacja lub norma, jak również reguła decyzyjna powinny zostać jasno 

określone. Jeżeli nie wynika to z wymaganej specyfikacji lub normy, zasada 

decyzyjna musi zostać przekazana i uzgodniona z klientem na etapie przeglądu 

umowy. Wymaganie to nie było wprost ujęte w poprzednim wydaniu normy. 

Przed rozpoczęciem działań laboratoryjnych wszelkie rozbieżności między 

zapytaniem lub ofertą a umową muszą zostać rozwiązane. Każda umowa po-

winna być zaakceptowana przez klienta oraz laboratorium. Ponadto klient po-

winien być informowany o wszelkich odstępstwach od umowy. 

Natomiast w przypadku konieczności skorzystania przez laboratorium  

z usług zewnętrznego dostawcy, laboratorium powinno przede wszystkim uzy-

skać zgodę klienta oraz doradzać mu w zakresie konkretnych działań laborato-

ryjnych, wykonywanych przez tego zewnętrznego dostawcę. Uznaje się, że 

zewnętrzne działania laboratoryjne mogą wystąpić, gdy laboratorium dysponuje 

zasobami i kompetencjami do wykonywania czynności, jednak z nieprzewi-

dzianych powodów nie jest w stanie ich wykonać w części lub w całości 

(ISO/IEC 17025, 2017, p. 7.1.1).  

Narzędziem orientacji na klienta, jakie powinno być stosowane w systemie 

zarządzania, jest także komunikacja z klientami (Szkiel, 2016, s. 88). Zgodnie  

z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2017 laboratorium powinno być gotowe 

do współpracy z klientami, aby ci mogli wyjaśniać swoje życzenia oraz monito-

rować działania laboratorium związane z realizowaną pracą, pod warunkiem że 

laboratorium jest w stanie zapewnić poufność wobec innych klientów. Taka 

współpraca może obejmować m.in. umożliwienie klientowi rozsądnego dostępu 

do odpowiednich obszarów laboratorium w celu uczestniczenia, w charakterze 

świadka, w badaniach i/lub wzorcowaniach wykonywanych dla klienta (NATA, 

2018, s. 17). Wymagania te nie uległy znaczącej zmianie w stosunku do po-

przedniego wydania normy. 

Ponadto laboratorium powinno mieć procedury dotyczące transportowania, 

przyjmowania i postępowania z obiektami podlegającymi badaniu lub wzorco-

waniu oraz ich zabezpieczania, magazynowania, przetrzymywania lub pozby-

wania. Procedury te powinny zawierać opis wszystkich warunków niezbędnych 

do ochrony całości obiektu badania lub wzorcowania oraz ochrony interesów 
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laboratorium i klienta. Po otrzymaniu obiektu badań należy zanotować niepra-

widłowości lub odchylenia od określonych warunków. W przypadku wątpliwo-

ści co do przydatności obiektu lub jego niezgodności z przedstawionym opisem, 

przed przystąpieniem do dalszych działań należy skonsultować się z klientem  

i zapisać wyniki konsultacji. Następnie, jeśli obiekt jednak ma być badany lub 

wzorcowany, laboratorium powinno zawrzeć w sprawozdaniu zastrzeżenie, że 

wyniki mogą być zagrożone (ISO/IEC 17025, 2017, p. 7.4).  

Istotnym elementem orientacji na klienta akredytowanych laboratoriów jest 

przekazywanie klientom wyników badań lub wzorcowań w sprawozdaniach  

z badań/świadectwach wzorcowania. Wyniki powinny być podane dokładnie, 

jasno, jednoznacznie i obiektywnie. Ponadto w sprawozdaniach z badań/świa-

dectwach wzorcowania powinny być zawarte wszelkie informacje wymagane 

przez klienta i niezbędne do interpretacji wyników. Laboratorium ponosi odpo-

wiedzialność za wszystkie informacje zawarte w tych dokumentach. Wyjątkiem 

są przypadki, gdy informacje zawarte w sprawozdaniu/świadectwie są dostarczo-

ne przez klienta i wówczas muszą być one jednoznacznie zidentyfikowane jako te 

pochodzące od klienta. 

W porównaniu do poprzedniego wydania normy ISO/IEC 17025 zostały 

znacznie rozszerzone wymagania dotyczące skarg. Proces przyjmowania, oceny 

i podejmowania decyzji w sprawie skarg powinien być udokumentowany i do-

stępny dla klientów i każdej zainteresowanej strony na żądanie. W normie 

wskazano elementy, które powinien obejmować ten proces i metody, jakie po-

winny być zastosowane. Wyniki rozpatrzenia skargi powinny być przekazywa-

ne przez osoby, które nie uczestniczą w pierwotnej działalności laboratorium.  

Istotne z punktu widzenia klienta są działania akredytowanych laborato-

riów w wypadku stwierdzenia pracy niezgodnej z wymaganiami. Laboratorium 

powinno mieć opracowaną procedurę dla takich sytuacji, która m.in. przewiduje 

powiadomienie klienta i w razie potrzeby wstrzymanie prac. 

Orientacja na klienta w wymaganiach dotyczących systemu zarządzania 

Orientacja na klienta jest jednym z głównych wymagań i podstawową zasadą 

systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 (Szkiel, 2016, 

s. 86). W celu lepszej integracji z normą ISO 9001, zgodnie ze znowelizowaną 

normą ISO/IEC 17025, laboratorium może teraz wybrać opcję A lub B w celu 

spełnienia wymagań systemu zarządzania, pod warunkiem że wybrana opcja 

wspiera spełnienie wymagań ogólnych, strukturalnych, zasobów i procesów.  

W normie ISO/IEC 17025:2005 był tylko jeden sposób spełnienia wymagań 

systemu zarządzania, co zasadniczo jest objęte przez opcję A w znowelizowanej 

normie. Opcja B w normie ISO/IEC 17025:2017 umożliwia teraz laboratorium 

wdrożenie systemu zgodnego z normą ISO 9001 (NATA, 2018, s. 34). 
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Bazując na wymaganiach normy ISO 9001, znowelizowana norma 

ISO/IEC 17025:2017 wprowadza podejście oparte na ryzyku podczas wdraża-

nia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania. Myślenie oparte na ryzyku 

umożliwia laboratoriom identyfikację i ograniczanie ryzyka związanego z bra-

kiem spełnienia wymagań klientów, a także ułatwia wykorzystywanie szans na 

zwiększenie ich zadowolenia. W związku z tym laboratorium powinno zapla-

nować działania odnoszące się do ryzyka i szans, jak również sposób integro-

wania i wdrożenia tych działań do procesów swojego systemu zarządzania oraz 

oceny skuteczności tych działań. Natomiast norma ISO/IEC 17025:2017 nie 

stawia formalnych wymagań stosowania metod zarządzania ryzykiem ani do-

kumentowania procesu zarządzania ryzykiem. Istotne jest, aby podjęte działania 

odnoszące się do ryzyka i szans były proporcjonalne do potencjalnego wpływu 

na ważność wyników laboratoryjnych (ISO/IEC 17025, 2017, p. 8.5). Znając 

dobrze możliwości laboratorium w zestawieniu z zagrożeniami, jakie mogą się 

pojawić w trakcie realizacji zleceń, laboratorium może o wiele lepiej zarządzać 

zleceniami, dzięki czemu może maksymalizować zyski z działalności przy jed-

noczesnym minimalizowaniu ryzyka niewywiązania się z obietnic danych 

klientowi (Nyrek, 2015, s. 44). 

Podobnie jak w normie ISO 9001, laboratorium ma obowiązek oceniać 

wyniki osiągane w obszarze współpracy z klientami, a tym samym oceniać sku-

teczność działań realizowanych w ramach orientacji na klienta (Szkiel, 2016,  

s. 89). Laboratorium powinno uzyskiwać od swoich klientów informacje zwrot-

ne, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Informacja zwrotna powinna zostać 

przeanalizowana i wykorzystana do doskonalenia systemu zarządzania, działań 

laboratoryjnych i obsługi klienta. Aby ocena ta była kompleksowa, organizacja 

powinna wykorzystywać różne metody gromadzenia informacji umożliwiają-

cych ocenę efektów współpracy z klientami, jak np. ankiety dotyczące zadowo-

lenia klientów, zapisy komunikacji czy przegląd raportów z klientami (ISO/IEC 

17025, 2017, p. 8.6). 

Norma ISO/IEC 17025:2017 wymaga również, by informacje dotyczące 

zadowolenia klientów, jako jedno z kryterium oceny skuteczności systemu za-

rządzania, były poddawane analizie i ocenie podczas przeglądów zarządzania 

przeprowadzanych przez kierownictwo laboratorium, co było uwzględnione 

również w poprzednim wydaniu normy. Ocena wyników osiąganych przez la-

boratoria w zakresie orientacji na klienta powinna być podstawą zidentyfikowa-

nia elementów systemu zarządzania wymagających doskonalenia. 

Podsumowanie 

W Polsce funkcjonuje około 1400 akredytowanych laboratoriów badawczych  

i wzorcujących, które będą musiały dostosować swoje systemy zarządzania do 

wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025, tak aby mogły być ocenione 
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przez jednostkę akredytującą w przeciągu trzech lat od jej opublikowania (Tugi, 

2017). W Polsce obecnie wydanie międzynarodowe normy jest w trakcie tłuma-

czenia na język polski. W wielu obszarach wymagań znowelizowana norma 

ISO/IEC 17025:2017 konkretnie wskazuje na uwzględnianie wymagań klienta. 

Główne zmiany w odniesieniu do poprzedniej edycji normy odnoszące się do 

orientacji na klienta są następujące: 

– rozszerzono wymagania dotyczące ochrony poufnych informacji i praw 

własności klienta, 

– wprowadzono wymaganie potwierdzenia przez klienta reguły decyzyj-

nej, mającej zastosowanie przy składaniu oświadczenia o zgodności, na 

etapie przeglądu umowy, 

– rozszerzono i doprecyzowano wymagania dotyczące skarg klientów 

oraz zainteresowanych stron, 

– wprowadzono podejście procesowe, właściwe dla systemu zarządzania 

według normy ISO 9001, co skutkuje większą elastycznością wymagań 

dotyczących procesów,  

– w obszarze systemu zarządzania przyjęto i zaadaptowano wymagania 

normy ISO 9001, w tym wprowadzono myślenie oparte na ryzyku, co 

umożliwiło pewne ograniczenie wymagań normatywnych i zastąpienie 

ich wymaganiami opartymi na wynikach. 

Akredytowane laboratoria powinny dostosować swoje systemy zarządza-

nia do wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025 w celu utrzymania 

akredytacji jako potwierdzenia swoich kompetencji technicznych. W związku  

z tym, że część nowych wymagań jest zbieżna z wymaganiami systemu zarzą-

dzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, laboratoria mogą wykorzystać 

doświadczenia ze spełniania i interpretacji wymagań tej normy, aby wypraco-

wać swoje podejście w tym obszarze, dostosowane do specyfiki działalności 

laboratoryjnej. Dzięki wprowadzeniu do systemu zarządzania akredytowanych 

laboratoriów wymagań dotyczących podejścia procesowego oraz myślenia 

opartego na ryzyku, działania realizowane w ramach orientacji na klienta mogą 

być realizowane z większą skutecznością.  
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customer focus, the amended standard emphasizes more, inter alia, the requirements 
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introduces new requirements for an approach based on risk in order to minimize the risk 

of not fulfilling customer requirements. 
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Streszczenie. Celem artykułu i podjętych badań było określenie postaw i zachowań 

osób w wieku 60+ na rynku żywności funkcjonalnej. Analizę oparto na danych pier-

wotnych uzyskanych z badań ankietowych, przeprowadzonych w okresie od stycznia do 

czerwca 2016 roku wśród 384 respondentów pochodzących z rejonu województwa 

pomorskiego. Wykazano, że badani mają pozytywną lub neutralną postawę wobec 

żywności prozdrowotnej. Cechuje ich niski poziom innowacyjności oraz mała i wycin-

kowa wiedza na temat żywności funkcjonalnej. Głównym motywem jej nabywania jest 

dbałość o zdrowie. Badani kupują  żywność funkcjonalną od czasu do czasu lub oka-

zjonalnie. Podstawowych barierami w zakupie produktów funkcjonalnych przez senio-

rów są: wysoka cena, ograniczona wiedza o produktach i silnie ugruntowane przyzwy-

czajenia żywieniowe.  

Wprowadzenie 

Dostępność żywności i jej jakość stanowią podstawowe warunki egzystencji  

i rozwoju człowieka, wpływając na jego kondycję fizyczną oraz psychiczną, na 

każdym etapie życia (Kozirok, Baumgart, Babicz-Zielińska, 2012, s. 1030‒

1034; Zabrocki, 2015 a, s. 193‒205). Sformułowana przed wiekami teoria, że 

jakość życia i zdrowia człowieka w znacznym stopniu zależą od jakości spoży-
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wanej żywności, zdaje się znajdować we współczesnych czasach naukowe po-

twierdzenie. Obserwowany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat rozwój 

cywilizacyjny doprowadził do zwiększenia dobrostanu ludzkości, wpływając 

m.in. na rozwój różnorodnych form żywności, wydłużenie czasu życia i popra-

wę jego jakości. Jednocześnie występujący dobrostan przyczynił się do wielu 

niekorzystnych zmian zachowań konsumentów w sferze żywności i żywienia 

(Tomaszewska, Bilska, Grzesińska, Przybylski, 2014, s. 293‒298). Wielu auto-

rów podkreśla, że w krajach wysoko rozwiniętych dieta człowieka charaktery-

zuje się nadmierną konsumpcją żywności ogółem, zwłaszcza wysoko przetwo-

rzonej, niedostosowaniem spożycia do potrzeb organizmu, a także niewłaści-

wymi proporcjami składników odżywczych (wysokie spożycie tłuszczów nasy-

conych i cholesterolu, nadmierne spożycie cukru i soli oraz alkoholu). Dodat-

kowo nadkonsumpcji często towarzyszy niedobór poszczególnych składników 

odżywczych, ważnych dla organizmu człowieka. Prowadzi to do powstawania 

wielu chorób dietozależnych, jak otyłość, cukrzyca, miażdżyca czy choroby 

nowotworowe (Babicz-Zielińska, Zabrocki, 2007, s. 81‒89).  

Obserwowany w ostatnich latach rozwój edukacji żywieniowej oraz wzrost  

świadomości zdrowotnej społeczeństwa sprawiły, że konsumenci coraz częściej 

poszukują produktów sprzyjających zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia 

(Goryńska-Goldman, Ratajczak, 2010, s. 41‒48; Pawlak-Lemańska, 2011, s. 84‒

90). W efekcie tego na rynku obserwuje się dynamiczny rozwój innowacyjnych 

form żywności bioaktywnej, w tym żywności funkcjonalnej. Żywność taka, 

poza normalną funkcją żywieniową, wykazuje, udowodniony naukowo, dodat-

kowy pozytywny wpływ na zdrowie osób ją spożywających (zmniejsza ryzyko 

wystąpienia choroby, przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i/lub samopo-

czucia konsumenta, spowalnia procesy starzenia się), a swoją postacią przypo-

mina żywność konwencjonalną (Nestorowicz, 2011, s. 147‒157).  

W dobie starzenia się społeczeństw segmentem konsumentów, który  

z uwagi na specyfikę potrzeb żywieniowych i liczne problemy zdrowotne za-

czyna budzić zainteresowanie producentów żywności funkcjonalnej, jak i śro-

dowisk naukowych, są konsumenci w wieku 60+. W propagowaniu żywności 

funkcjonalnej wśród tej grupy konsumentów działania producentów, jak i śro-

dowisk naukowych powinny zmierzać do zidentyfikowania potrzeb i oczekiwań 

seniorów w celu wykreowania swoistej, przeznaczonej dla nich oferty produk-

tów. Nie można przy tym zapominać, że osoby starsze, jak każdy inny segment 

konsumencki, w swoich wyborach kieruje się zróżnicowanym  racjonalizmem 

postępowania, często o charakterze selektywnym (teoria „efektywności X”) 

(szerzej: Zalega, 2012; Zabrocki, 2015 b; Okoń, Kowrygo, Rejman, 2017). 

Celem badań była identyfikacja postaw i wybranych aspektów zachowań 

konsumentów w wieku 60+ na rynku żywności funkcjonalnej. Badania miały 

charakter wtórny i pierwotny. W badaniach wtórnych dokonano analizy literatu-
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ry oraz dostępnych danych statystycznych z zakresu podjętej problematyki.  

W realizacji badań pierwotnych wykorzystano zaś metodę wywiadu osobistego, 

w której narzędziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz. Badania 

pierwotne przeprowadzono w 2016 roku, wśród 384 respondentów z obszaru 

województwa pomorskiego, zróżnicowanych pod względem płci (58% kobiet; 

42% mężczyzn), w dwóch grupach wiekowych 60‒70 lat (68%) oraz powyżej 

70 lat (32%). Pytania w kwestionariuszu, o charakterze zamkniętym i półotwar-

tym, dotyczyły takich zagadnień, jak: postawa wobec żywności prozdrowotnej, 

wiedza na temat żywności funkcjonalnej, skłonność do nabywania żywności 

funkcjonalnej, przyczyny zakupu produktów funkcjonalnych, najczęściej ku-

powane produkty funkcjonalne, częstotliwość spożywania oraz podstawowe 

bariery w zakupie produktów funkcjonalnych. W informacjach wstępnych po-

przedzających pytania wyjaśniono respondentom pojęcie „żywność funkcjonal-

na”. W badaniu postaw respondentów wobec żywności i żywienia o charakterze 

prozdrowotnym wykorzystano zmodyfikowaną do własnych potrzeb Health 

Attitude Scale (Roininen, Tuorila, 1999, s. 357‒365). Do oceny innowacyjności 

konsumenta wobec nowych produktów funkcjonalnych posłużono się adapto-

waną skalą DSI (Domain Specific Innovativeness Scale). Uzyskane wyniki od-

niesiono do klasycznego modelu dyfuzji innowacji E.M. Rogersa (1971). 

Istota i rozwój żywności funkcjonalnej  

Zainteresowanie różnych grup ludności osiąganiem i utrzymaniem jak najlep-

szego stanu zdrowia, zwiększeniem wydolności psychofizycznej oraz spowol-

nieniem procesu starzenia się spowodowało, że wzrósł popyt na żywność  

o ukierunkowanym, pożądanym oddziaływaniu zdrowotnym. W literaturze 

żywność taką określa się jako żywność funkcjonalną (Sadowska, Rakowska, 

Świderski, 2015, 92‒96). 

Pierwsza definicja żywności funkcjonalnej powstała w Japonii, w roku 

1991 i była efektem prac w ramach programu Foods For Specified Health Uses 

(FOSHU). Zgodnie z przyjętą definicją, przez żywność funkcjonalną należy 

rozumieć żywność, która bazując na udokumentowanej wiedzy, dotyczącej 

istnienia dowodów zależności między żywnością lub jej składnikami a zdro-

wiem, może mieć korzystny wpływ na stan zdrowia. H. Gertig i J. Gawęcki 

(2001, s. 119) mianem żywności funkcjonalnej (functional food) określają 

„żywność zawierającą jeden lub kilka składników niebędących składnikami 

odżywczymi, których działanie wywołuje selektywny i pozytywny efekt w od-

niesieniu do określonych funkcji organizmu człowieka”. 

Według międzynarodowej organizacji ILSI (International Life Science In-

stitute) żywność może być określana jako „funkcjonalna”, o ile posiada nastę-

pujące właściwości: 
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a) pozostaje żywnością konwencjonalną (należą do niej produkty spożyw-

cze przeznaczone do ogólnego, codziennego stosowania) i jest częścią 

normalnej diety (nie może być podawana w formie np. tabletek, draże-

tek, kapsułek); 

b) powinna posiadać, obok naturalnych składników, zwiększoną zawartość 

składnika aktywnego w niej występującego lub dodatek takiego skład-

nika aktywnego, który nie jest zawarty w danym środku spożywczym; 

c) powinna posiadać naukowo udowodnione korzystne działanie na stan 

zdrowotny organizmu ponad efekt żywieniowy, wynikający ze spożycia 

takiej żywności w ilościach charakterystycznych dla danego środka 

spożywczego; 

d) może polepszać samopoczucie i stan zdrowia lub obniżać ryzyko cho-

roby, wpływając na poprawę jakości życia; 

e) ma posiadać odpowiednie oświadczenia żywieniowe i zdrowotne oparte 

na badaniach naukowych z zastosowaniem odpowiednich biomarkerów, 

charakterystycznych dla określonego procesu przemian lub funkcjono-

wania narządu. 

Prozdrowotne właściwości żywności funkcjonalnej wynikają głównie  

z obecności w niej substancji bioaktywnych (stymulujących pożądany przebieg 

przemian metabolicznych) oraz z optymalnej fizjologicznie proporcji składni-

ków. Znacząca część substancji bioaktywnych uzyskiwana jest w wyniku mo-

dyfikacji technologicznych, stąd żywność funkcjonalna bywa niekiedy nazywa-

na żywnością projektowaną do określonych potrzeb organizmu (designer foods, 

tailored foods). Żywność projektowaną, modyfikowaną technologicznie, otrzy-

muje się w wyniku jej wzbogacenia w poszczególne substancje bioaktywne lub 

ich kompozycje, odpowiednie komponowanie poszczególnych składników re-

ceptury, obniżenie lub stosowanie zamienników składników niepożądanych 

oraz zwiększenie dostępności i przyswajalności składników odżywczych (Ko-

złowska-Strawska, Badora, Chwil, 2017, s. 215‒216). Wśród składników bioak-

tywnych decydujących o prozdrowotnych właściwościach żywności funkcjo-

nalnej należy wymienić: błonnik pokarmowy, oligosacharydy (prebiotyki), al-

kohole wielowodorotlenowe, cholinę i lecytynę, niektóre białka, np. soi oraz 

peptydy, kwasy tłuszczowe wielonienasycone n-3, składniki mineralne, witami-

ny, fitozwiązki o właściwościach przeciwutleniających (polifenole, witamina C, 

karotenoidy, antocyjany, glikozydy, izoprenoidy) oraz fitosterole i mikroorga-

nizmy o działaniu probiotycznym, w tym bakterie fermentacji mlekowej (Lan-

ge, 2010). Na współczesnym rynku żywności nośnikami substancji bioaktyw-

nych obecnych w żywności funkcjonalnej jest wiele produktów spożywczych, 

które są często kupowane i regularnie spożywane. W tabeli 1 przedstawiono 

przykłady tego typu produktów i ich wpływu na zdrowie. 
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Tabela 1  

Przykłady produktów funkcjonalnych i ich wpływ na zdrowie człowieka 

Wpływ na funkcjo-

nowanie organizmu 

człowieka 

Charakterystyka żywności  

funkcjonalnej 
Przykłady produktów 

Poprawa funkcjono-

wania układu pokar-

mowego 

bakterie probiotycznye, prebio-

tyki 

jogurty i napoje probiotyczne, 

pieczywo, płatki śniadaniowe 

Zmniejszenie ryzyka 

choroby krążenia 

fitosterole, stanole, kwasy tłusz-

czowe omega-3,6, soja, błonnik 

pokarmowy 

oleje roślinne, oliwa z oliwek, 

serki, margaryna, jogurty, soki, 

pieczywo, czekolada 

Zmniejszenie nadwagi 

i otyłości 

obniżona zawartość cukru i tłusz-

czu; ekstrakty z ziół, składniki 

obniżające  apetyt (preparat Fabu-

less z olejem palmowym, galakto-

lipidy z oleju owsianego) 

odpowiedniki produktów spo-

żywczych w wersji light, herbaty 

funkcjonalne 

Zmniejszenie ryzyka 

chorób nowotworo-

wych 

izoflawony, błonnik pełnoziarniste pieczywo, wyroby 

mączne; batoniki, musli 

Niewywoływanie 

alergii 

niezawierające glutenu, soi, 

laktozy 

wyroby mączne, mleczne, cu-

kiernicze, napoje 

Hamowanie procesów 

starzenia 

preparaty witaminowe, minerały, 

błonnik 

jogurty, soki, napoje, pieczywo, 

słodycze, płatki śniadaniowe, 

mleko z dodatkiem selenu, cyn-

ku i witaminy E (poprawiającej 

zwłaszcza wygląd skóry), wita-

min A i D oraz magnezu i błon-

nika 

Zapobieganie osteo-

porozie 

wapń, magnez, prebiotyki soja, wyroby piekarniczo-cukier-

nicze, desery, napoje, wzboga-

cone w wapń, witaminy, kwas 

foliowy, żelazo i inulinę 

Przeciwdziałanie 

stresowi 

ekstrakty z zielonej herbaty lub 

ziół, melatonina, kwas γ-amino-

masłowy GABA 

herbatki, czekoladki, mleko 

krowie 

Poprawa wydolności 

psychofizycznej 

kompozycja kofeiny i tauryny, 

glukuronolakton, sól kuchenna, 

kompleks witamin i składników 

mineralnych, cukry naturalne 

cukry, napoje energetyzujące, 

napoje izotoniczne 

Źródło: Błaszczak, Grześkiewicz, 2014, s. 214–221. 

Szerokie i ciągle niejednoznaczne definicyjnie pojmowanie żywności 

funkcjonalnej skutkuje znaczącym zróżnicowaniem jej podziału w zależności 

od przyjętych kryteriów. Żywność funkcjonalną, ze względu na jej fizjologiczne 

oddziaływanie w organizmie, dzieli się na: żywność zmniejszającą ryzyko cho-

rób układu krążenia, chorób nowotworowych czy osteoporozy, żywność regulu-

jącą właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz żywność przezna-

czoną dla osób obciążonych stresem. Z uwagi na przeznaczenie wyróżnia się 
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zaś żywność funkcjonalną dla sportowców, kobiet w ciąży, niemowląt, dla mło-

dzieży w okresie dojrzewania oraz dla osób w podeszłym wieku.  

Żywność funkcjonalna, będąca odpowiedzią na rozwijające się trendy do-

tyczące znaczenia jakości życia, w tym stylu proekologicznego i prozdrowotne-

go, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów. Dą-

browska i Babicz-Zielińska (2011, s. 39–46) podkreślają, że zachowanie kon-

sumentów w stosunku do żywności funkcjonalnej jest nierozerwalnie związane 

z ich cechami społeczno-demograficznymi. Najbardziej otwarci na produkty 

funkcjonalne są ludzie młodzi, wykształceni, o wyższym statusie ekonomicz-

nym. Walory żywności funkcjonalnej są też doceniane przez dojrzałych konsu-

mentów, posiadających dzieci lub chorych członków rodziny bądź osoby star-

sze (Pieszka, Pietras, 2010, s. 83–103). 

Rosnące zainteresowanie prozdrowotnymi formami żywności skutkuje 

rozwojem rynku tej żywności. Rynek żywności funkcjonalnej to młody i nowo-

czesny segment rynku, który w ostatnich latach należy do najszybciej rozwija-

jących się sektorów światowego rynku żywnościowego. W 2016 roku jego war-

tość globalnie sięgnęła ponad 75 mld euro. Zgodnie z prognozami, w roku 

2020, tylko w samych krajach UE kwota ta wyniesie ponad 40 mld euro. Naj-

większym geograficznym rynkiem jest Ameryka Północna, drugie miejsce zaj-

muje Europa, a trzecie – region Azji-Pacyfiku, z rynkami m.in. w Japonii, Au-

stralii, Nowej Zelandii czy Rosji (Okoń, Kowrygo, Rejman, 2017, s. 256‒272). 

W Europie krajami najbardziej aktywnymi na rynku żywności funkcjonalnej są: 

Wielka Brytania, Niemcy, Francja oraz Holandia. Na koniec 2016 roku, na ryn-

ku żywności funkcjonalnej, w Niemczech odnotowano 10% wzrost obrotu do 

10 mld euro, we Francji ‒ 7% wzrost, Hiszpanii ‒ 24% wzrost. 10% zanotowały 

Włochy i Wielka Brytania. W USA największy udział wśród produktów funk-

cjonalnych mają te przeciwdziałające starzeniu, pozytywnie działające na ukła-

dy krążenia, kostny, pokarmowy oraz odpornościowy, pozwalające utrzymać 

odpowiednią masę ciała (Tomaszewska i in., 2014). Generalnie, w skali świa-

towej, największym segmentem żywności funkcjonalnej są produkty mleczar-

skie (38%). Natomiast w USA liderem na rynku produktów funkcjonalnych jest 

segment napojów. Stanowią one 50% amerykańskiego rynku żywności funk-

cjonalnej. W Polsce do najbardziej popularnych produktów funkcjonalnych 

należą napoje energetyzujące i izotoniczne, soki, płatki śniadaniowe oraz jogur-

ty probiotyczne (Andrzejewska, 2009, s. 22‒28). Niestety wartość udziału żyw-

ności funkcjonalnej w ogólnym rynku żywności w Polsce jest nadal bardzo 

mała i stanowi zaledwie 0,4%, przy średniej unijnej wynoszącej 4%.  

Seniorzy jako segment konsumentów 

Powolne starzenie się ludności wielu krajów świata jest elementem kształtowa-

nia się nowego makrotrendu rynkowego, zwanego gerontologizacją społeczeń-
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stwa (Zalega, 2013, s. 12). Według prognoz demograficznych udział seniorów 

w łącznej grupie konsumentów w 2035 roku wyniesie około 27%, przy 16%  

w roku 2007. W kwestii starzenia się społeczeństwa Polska nie jest odosobnio-

na. Większość krajów europejskich zaczyna coraz dotkliwiej odczuwać ten 

problem, na jeszcze większą skalę występuje on w Stanach Zjednoczonych czy 

Japonii. Chcąc uzmysłowić sobie zasięg omawianego zjawiska, wystarczy przy-

toczyć dane pokazujące, że w 2010 roku na świecie było około 500 mln osób  

w wieku 60+, a według prognoz do 2020 roku ich liczba zbliży się do 1 mld 

(Bondos, 2013, s. 31‒36).  

Starzenie się ludności zaczyna być postrzegane w kategorii wyzwań  

i trudności w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Producenci  

i usługodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że ludzie starsi staną się 

wkrótce jedną z najliczniejszych grup wiekowych na rynku. Zatem najwyższy 

czas, aby zmienili swoje postrzeganie tej grupy nabywców, oparte dotychczas 

głównie na obiegowych opiniach i stereotypach, w świetle których seniorzy 

jawią się jako segment o niskiej aktywności i atrakcyjności rynkowej. Firmy, 

zamiast ufać tego typu opiniom, muszą spojrzeć na segment seniorów przez 

pryzmat realnych danych i dostrzec, że jest to interesujący, godny uwagi seg-

ment rynkowy, a w perspektywie atrakcyjne źródło zysków. Na pierwsze profi-

ty z dostrzeżenia potencjału tej grupy można liczyć już dziś. Należy przy tym 

zdać sobie sprawę, że wzrastająca liczba seniorów w strukturze populacji niesie 

za sobą wiele wyzwań dla polityki gospodarczej i społecznej. Starzenie się spo-

łeczeństw jest nie tylko zagrożeniem i wyzwaniem, ale także, a może przede 

wszystkim, szansą na rozwój gospodarczy, wzrost konkurencyjności i innowa-

cyjności, wdrażanie nowych usług, produkcję nowych towarów, a w konse-

kwencji tworzenie nowych miejsc pracy. Takie podejście do problemu dało 

początek nowemu trendowi, określanemu mianem „srebrnej gospodarki” (silver 

economy) (Klimczuk, 2011, s. 57‒75). 

Poważnym problemem w przypadku seniorów w Polsce jest kwestia czę-

stego ich ignorowania i dyskryminacji jako podmiotu rynkowego. Jedną  

z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest nieuwzględnianie specyficznych 

potrzeb, możliwości i ograniczeń ludzi starszych. Specyfika ta u seniorów prze-

jawia się najsilniej przez społeczno-ekonomiczno-zdrowotne cechy tej grupy. 

W świadomości wielu producentów nadal silnie zakorzenione są obiegowe opi-

nie i stereotypy, które każą postrzegać konsumenta-seniora jako biednego, bier-

nego, zachowawczego, schorowanego, bez pasji i chęci do życia. Takie poglądy 

już dawno powinny odejść do lamusa, bowiem rzeczywistość gospodarcza 

przyczynia się do przeobrażeń wizerunku współczesnego konsumenta w star-

szym wieku.  

Pogląd, że seniorzy są biedni, jest tak samo błędny, jak ten, że są oni bo-

gaci. Większość z nich ma stały dochód z pracy zarobkowej, emerytury czy 
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renty. Wcześniejsze badania Bombol i Słaby (2011, s. 103‒119) pokazują, że 

nabywcy w wieku 55+, jako grupa rynkowa, mieli w roku 2011, w skali miesią-

ca do dyspozycji ponad 7 mld zł, a przeciętne dochody stanowiły 120% średniej 

krajowej.  

Seniorzy XXI wieku swoim codziennym zachowaniem dają odpór kolejnej 

opinii o ich bierności rynkowej. Trudno bowiem za bierność uznać ich ostroż-

ność i namysł podczas nabywania produktów. Powinno się raczej mówić o ich 

rozwadze i roztropności. Ludzie starsi w znacznie szerszym zakresie dostrzega-

ją elementy ryzyka w swoich zachowaniach nabywczych niż ludzie młodzi, 

starając się ograniczyć je do minimum. Wynika to nie tylko z ich wieloletnich 

doświadczeń rynkowych, ale też z faktu, że nie stać ich na nietrafione zakupy. 

Kupując towar czy usługę, coraz częściej zwracają uwagę na ich jakość i funk-

cjonalność. Są w swoich preferencjach tradycyjni, ale nie zachowawczy. Nie są 

być może bezkrytycznymi entuzjastami innowacji produktowych, ale też nie są 

im przeciwni.  

W ostatnich latach sferą rynkową, w której zauważa się zwiększoną ak-

tywność konsumentów w wieku senioralnym, jest sfera żywności i żywienia. 

Zachowania żywieniowe ludzi starszych uwarunkowane są bardzo zróżnicowa-

nymi i jednocześnie dość specyficznymi potrzebami z uwagi na ich wiek  

i zmiany w organizmie. Starzenie się prowadzi do zmniejszania się wydolności 

narządów i zaburzenia równowagi ogólnoustrojowej, zmniejszenia odporności 

organizmu na choroby, obniżenia sprawności układu nerwowego, odwodnienia 

tkanek. Cechą charakterystyczną dla tego okresu są także częste choroby oraz 

spadek sprawności fizycznej i umysłowej, co sprawia, że osoby takie stopniowo 

mają problemy ze standardowym funkcjonowaniem na poziomie podstawowych 

warunków do życia, a tym samym nie są w stanie sprostać nie tylko prawidło-

wym zasadom żywienia, ale również mają trudności w organizacji i realizacji 

samego żywienia.  

Zauważalny wzrost poziomu edukacji i wiedzy żywieniowej wśród osób 

starszych sprawia, że coraz częściej przyjmują oni postawy prozdrowotne, do-

strzegając wzajemne korelacje między ilością, rodzajem i jakością spożywanej 

przez siebie żywności a stanem własnego zdrowia. Aktywnie poszukują infor-

macji na temat bioaktywnych produktów spożywczych o działaniu prozdrowot-

nym, takich jak żywność funkcjonalna. 

Wyniki badania i ich omówienie 

Pierwszym zagadnieniem podjętym w przeprowadzonym badaniu było określe-

nie postaw seniorów wobec prozdrowotnych form żywności i żywienia, bo-

wiem postawa jest jednym z istotnych czynników determinujących przyszłe 

zachowania człowieka wobec produktów żywnościowych, w tym produktów 
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funkcjonalnych. Należy jednak zaznaczyć, że sama postawa nie przesądza jed-

nak jednoznacznie o ich akceptacji bądź odrzuceniu (Maison, 2013, s. 192‒212).  

W badaniu postaw zastosowano Health Attitude Scale, zawierającą osiem 

stwierdzeń. Pierwsze cztery stwierdzenia przemawiały za prozdrowotnym po-

dejściu do żywności i żywienia, zaś cztery pozostałe o braku takiego podejścia. 

Badani mieli za zadanie odnieść się do podanych stwierdzeń, wykorzystując 

dwubiegunową, 5-punktową skalę Likerta. Przy stwierdzeniach przemawiają-

cych za prozdrowotnymi postawami badanych możliwe odpowiedzi to: 1 ‒ cał-

kowicie się nie zgadzam, 2 ‒ raczej się nie zgadzam, 3 ‒ ani się zgadzam, ani 

nie zgadzam, 4 ‒ raczej się zgadzam, 5 ‒ całkowicie się zgadzam. W przypadku 

stwierdzeń sugerujących negatywną postawę wobec prozdrowotnego podejścia 

respondentów do żywności i żywienia dokonano repozycji wartości skali, gdzie 

wartość 1 oznaczała „całkowicie się zgadzam”, zaś wartość 5 – „całkowicie się 

nie zgadzam”. Kolejnym krokiem było obliczenie średnich ocen oraz ustalenie 

przedziałów liczbowych określających charakter postawy: negatywna – (1÷2,5); 

neutralna – (2,5÷3,5); pozytywna – (3,5÷5,5). Uzyskane wyniki badań przed-

stawiono w tabeli 2. 

Tabela 2  

Średnie wartości punktowe opisujące postawy respondentów 

Stwierdzenie 

Średnia liczba punktów 

Ogółem 
Płeć Wiek 

K M 60‒70 70+ 

Dbam o zdrowe odżywianie 3,74 4,12 3,32 3,94 3,56 

Staram się, aby moja dieta była zdrowa 3,82 4,46 3,28 3,78 3,86 

Jest dla mnie ważne, aby moja dieta była 

uboga w tłuszcze 
3,40 4,10 2,74 3,12 3,70 

Dbam, aby moja dieta była bogata w składni-

ki mineralne i witaminy 
3,92 4,38 2,54 3,56 4,26 

Jem, co lubię i nie przejmuję się zdrową dietą 3,80 4,00 3,66 3,58 4,14 

Prozdrowotność żywności nie wpływa na 

moje wybory 
3,46 4,26 2,52 3,44 3,52 

Wartość zdrowotna moich przekąsek nie ma 

dla mnie znaczenia 
3,36 3,48 3,24 3,32 3,50 

Nie zwracam uwagi na zawartość cholestero-

lu w spożywanych produktach 
2,76 3,26 2,38 2,56 3,22 

Postawa:              ‒  pozytywna,                ‒ neutralna,          ‒ negatywna 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaprezentowane w tabeli 2 wyniki wskazują, że badani seniorzy w więk-

szości mają pozytywną bądź neutralną postawę wobec żywności i żywienia  

o charakterze prozdrowotnym. Postawy pozytywne zdecydowanie częściej wy-

stępowały wśród kobiet niż mężczyzn oraz w grupie wiekowej 70+. Generalnie 

pozytywna postawa respondentów wobec żywności może stanowić dobry pro-
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gnostyk co do jej rozwoju i wzrostu konsumpcji w przyszłości (Jeżewska- 

-Zychowicz, Babicz-Zielińska, Laskowski, 2009, s. 63–65), niemniej nie prze-

sądza jednoznacznie o rzeczywistej chęci spożywania produktów. Uzyskane 

wyniki zdają się potwierdzać efekty podobnych badań Tańskiej i współ. (2013,  

s. 915‒918).  

Ważnym elementem warunkującym zarówno postawy, percepcję, jak i za-

chowania konsumentów na rynku żywności funkcjonalnej jest ich wiedza na 

temat nabywanych produktów. Jak pisze Goryńska-Goldmann i Ratajczak 

(2010, s. 46) „tylko świadomy konsument, wyposażony w odpowiednią wiedzę, 

może stać się równoprawnym partnerem dla producentów i dostawców produk-

tów żywnościowych, wymagającym klientem, zdolnym do podejmowania ra-

cjonalnych i przemyślanych decyzji”.  

W przeprowadzonej samoocenie respondentów odnośnie do posiadanej 

wiedzy na temat żywności funkcjonalnej zaledwie 6,2% określiło swoją wiedzę 

jako znaczącą i wszechstronną. Były to głównie kobiety (86,3%) oraz osoby  

w przedziale wiekowym 60‒70 lat (90,1%). Dobrą, choć niepełną wiedzę dekla-

rowało 20,7%, w tym dwukrotnie większy odsetek kobiet (60,2%) niż męż-

czyzn (30,8%). Ponad połowa badanych (50,7%) stwierdziła, że ich wiedza jest 

raczej „mała i wycinkowa” (30,2%) bądź „bardzo mała” (20,5%). Jedna piąta 

(20,2%) badanej populacji nie była w stanie określić poziomu własnej wiedzy 

na temat żywności funkcjonalnej. Badanie wykazało, że płeć i wiek responden-

tów znacząco różnicują poziom tej wiedzy (tab. 3).  

Tabela 3 

Samocena respondentów odnośnie do wiedzy na temat żywności funkcjonalnej 

Poziom deklarowanej wiedzy 
% wskazań 

ogółem 

% wskazań wg czynnika zmienności 

Płeć Wiek (lata) 

K M 60‒70 70+ 

Znacząca i wszechstronna  6,2 86,3 13,7 90,1 9,9 

Dobra, choć niepełna  20,7 60,2 30,8 72,6 27,4 

Raczej mała i bardzo wycinkowa  30,2 38,3 61,7 42,7 57,3 

Bardzo mała  20,5 24,4 75,6 33,8 66,2 

Trudno mi to ocenić 22,4 40,1 59,9 46,3 53,7 

Źródło: opracowanie własne. 

Za główne źródła wiedzy na temat żywności funkcjonalnej respondenci 

wskazywali rodzinę i znajomych (40,2%), internet (32,2%), lekarza lub dietety-

ka (16,3%) oraz fachową literaturę (10,8%). O ile niski udział literatury facho-

wej jako źródła wiedzy o żywności funkcjonalnej jest niepokojący, to znaczący 

udział internetu zdaje się przeczyć obiegowym opiniom o pasywności seniorów 

w sferze komunikacji internetowej. 

Żywność funkcjonalną zalicza się do żywności nowej generacji, często  

o charakterze innowacyjnym, stąd kolejnym krokiem badawczym było ustalenie 
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czasowej skłonności respondentów do jej zakupu. Uzyskane wyniki badań od-

niesiono do klasycznego modelu dyfuzji innowacji E.M. Rogersa (1971) (tab. 

4). Zdaniem Gutkowskiej (2011, s. 108‒119), innowacyjność konsumenta skłania 

jednostkę do wcześniejszego niż przeciętnie akceptowania nowości, a w konse-

kwencji kierowania swoich zachowań ku innowacjom.  

Tabela 4 

Skłonność do zakupu nowych produktów funkcjonalnych w odniesieniu  

do klasycznego modelu Rogersa 

Skłonność do zakupu nowych produktów 

funkcjonalnych w czasie 

Udział w struktu-

rze badanej popu-

lacji (%) 

Klasyczny model  

Rogersa (%) 

Kupuję nową żywność funkcjonalną natych-

miast po pojawieniu się w sklepie – lubię mieć 

pierwszy taki produkt 

2,4 innowatorzy 2,5 

Kupuję nowy produkt funkcjonalny szybko, ale 

po pewnym namyśle 
12,4 

wcześni naśla-

dowcy 
13,5 

Kupuję nowe produkty funkcjonalne po wy-

próbowaniu ich przez znajomych i ich pozy-

tywnych opiniach 

20,5 
wczesna więk-

szość 
34,0 

Kupuję produkty funkcjonalne, gdy większość 

znajomych te nowe produkty już zakupiła  

i ocenia je pozytywnie 

42,5 
późni naśla-

dowcy 
34,0 

Niechętnie kupuję nową żywność funkcjonalną 22,2 maruderzy 16,0 

Źródło: opracowanie własne.  

Na podstawie badań należy stwierdzić, że respondenci, z punktu widzenia 

ich innowacyjności, wykazują dość zachowawcze postawy na rynku nowej 

żywności funkcjonalnej. Większość z nich można zaliczyć do „późnych naśla-

dowców” (36,%) bądź „maruderów” (28,2%), przy czym stwierdzony odsetek 

osób w tych grupach jest wyższy niż w klasycznym modelu Rogersa. Taki stan 

rzeczy może być po części wynikiem dość ograniczonej wiedzy badanych na 

temat produktów funkcjonalnych, co wykazano wcześniej. 

Mimo wykazanej umiarkowanej innowacyjności badanych seniorów 

62,1% stwierdziło, że udział żywności funkcjonalnej w ich codziennej diecie  

z roku na rok wzrasta. Niemniej jedynie 35,8% deklaruje systematyczne kupo-

wanie produktów funkcjonalnych, 54,4% nabywa je od czasu do czasu, zaś 

9,8% kupuje żywność funkcjonalną okazjonalnie.  

Podstawowymi motywami, jakimi badani kierują przy zakupie tej formy 

żywności, są: dbałość o zdrowie, rozumiana zarówno jako profilaktyka, jak  

i niwelacja skutków chorób już istniejących (83,7%), namowa najbliższych 

(66,1%), zalecenia lekarza lub dietetyka (40,2%), chęć ograniczenia procesów 

starzenia się organizmu (38,9%).  
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Decydując się na zakup żywności funkcjonalnej, respondenci najczęściej 

preferują produkty: probiotyczne (67,3%), wzbogacone w witaminy i minerały 

(64,4%), o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu (57,2%), wysokobłon-

nikowe (46,8%), o obniżonej zawartości cukru i soli (38,9%).  

Stwierdzona w badaniach mała częstotliwość zakupu żywności funkcjo-

nalnej seniorów spowodowana jest, ich zdaniem, występowaniem wielu barier 

natury subiektywnej oraz obiektywnej. Za główne bariery w tym względzie 

respondenci wskazywali najczęściej: wysoką cenę żywności funkcjonalnej 

(63,5%), ograniczoną wiedzę własną o produktach funkcjonalnych (62,4%), 

obawę o wystąpieniu zmian właściwości organoleptycznych na skutek modyfi-

kacji składu (44,7%), jak też i silnie ugruntowane przyzwyczajenia żywieniowe 

(38,3%). Niewielki odsetek badanych (13,8%) za barierę uznał obawę o bezpie-

czeństwo zdrowotne produktów funkcjonalnych. 

Podsumowanie 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa sprawia, że ludzie w wieku se-

nioralnym stają się ważnym i perspektywicznym segmentem konsumentów na 

rynku żywności, w tym żywności funkcjonalnej. Jest to segment ciągle mało 

rozpoznany z punktu widzenia ich potrzeb i oczekiwań. Z uwagi na wiek  

i związane z nim specyficzne potrzeby i ograniczenia żywieniowe ludzie starsi 

coraz częściej poszukują na rynku żywności specjalistycznej, o wysokiej jako-

ści i działaniu prozdrowotnym. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie zdaje się 

być rozwój żywności funkcjonalnej. Jak wykazano w artykule, znaczący dyna-

mizm rozwoju żywności funkcjonalnej nie idzie w parze z aktywnością nabyw-

czą konsumentów wieku 60+ wobec tej żywności na rynku. Wyniki przeprowa-

dzonych badań wskazują, że seniorzy mimo pozytywnej postawy wobec pro-

duktów funkcjonalnych nabywają je stosunkowo rzadko, a ich wiedza na temat 

samych produktów jest ograniczona i wycinkowa. Istotną barierą w zakupie 

żywności funkcjonalnej, najczęściej wskazywaną przez badanych, jest jej zbyt 

wysoka cena. 

Stwierdzone fakty powinny stanowić przyczynek do dalszych badań popu-

lacji seniorów oraz ich otoczenia rynkowego w celu lepszego zidentyfikowania 

specyficznych cech, postaw, preferencji, jak też mechanizmów determinujących 

ich zachowania nabywcze na rynku żywności funkcjonalnej. Niezależnie od 

badań niezbędny wydaje się też dalszy rozwój edukacji żywieniowej wśród 

konsumentów w wieku senioralnym, bowiem wiedza stanowi ważny czynnik 

wszelkich zachowań człowieka, w tym zachowań nabywczych na rynku pro-

duktów prozdrowotnych. 
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Zachowania zakupowe pokoleń konsumentów  
w świetle rozwoju technologii 

Kody JEL: M31, M37 

Słowa kluczowe: konsument, pokolenie konsumentów, milenialsi, silver generation, za-

chowania konsumentów, technologia 

Streszczenie. Celem artykułu jest identyfikacja oraz uwarunkowania postaw konsumen-

tów różnych pokoleń w procesie zakupowym. Autorka na podstawie studiów literaturo-

wych oraz przeprowadzonej dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli grup określiła 

typy zachowań charakterystyczne dla dwóch generacji konsumentów: milenialsów oraz 

generacji silver. Przeanalizowano oczekiwania konsumentów w różnym wieku w odnie-

sieniu do przebiegu procesu zakupowego. Tym samym na podstawie dyskusji panelowej 

sprawdzono, jak istotne dla różnych pokoleń są zakupy, gdzie je wykonują oraz czym się 

kierują. Autorka dokonała rozpoznania zachowania odnośnie do wyboru sklepów oraz 

marek przez milenialsów oraz silver generation. 

Wprowadzenie 

W dobie rozwijających się technologii zmianie ulega wiele dziedzin biznesu. 

Jedną z nich jest sprzedaż. W dzisiejszych czasach nie dziwi już, że konsumenci 

robiąc zakupy, sami kasują towar używając kas samoobsługowych, jak również 

to, że np. w Castoramie klient sam musi wydrukować fakturę. Firmy prześcigają 

się w pozyskiwaniu klienta, używając coraz to nowszych sposobów komunikacji 

marketingowej, poczynając od mediów społecznościowych po systemy digita-

lowe znajdujące się w danym sklepie. Marketing rozwinął się na tyle, że klientka 
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może w zaciszu domu oglądać w swoim telefonie sukienki w ulubionych kolo-

rach, a gdy przyjdzie do sklepu, ekrany w tym momencie będą wyświetlały oglą-

dane wcześniej treści bądź zbliżone modele. Wszystko po to, by zachęcić klienta. 

Naturalny staje się również fakt skanowania etykiet i czytania składu w telefonie 

czy też sprawdzania temperatury, w jakim trzymany był dany produkt podczas 

całego łańcucha dostaw. 

Gdy porówna się proces zakupowy 20 lat temu z obecnym, to oczywiste 

jest, że proces ten przeszedł diametralną zmianę i przed marketingiem postawiło 

to sporo wyzwań. Warto zastanowić się, czy wszyscy konsumenci są w stanie 

przystosować się do nowych procesów zakupowych. Dane statystyczne wskazują 

na tendencję starzenia się społeczeństwa polskiego – w 2016 roku osoby w wieku 

60 lat i więcej stanowiły 22% społeczeństwa. Urząd statystyczny szacuje, że  

w 2025 roku po sześćdziesiątce będzie ponad 10 mln osób, czyli prawie 28% 

populacji, a w 2050 r. ich udział wzrośnie do ponad 40% (Okólski, 2010, s. 37–

78). Z biegiem czasu człowiek ma mniejszą zdolność przyswajania nowinek tech-

nologicznych, zatem marketingowcy powinni dostosowywać techniki sprzedaży 

zarówno do milenialsów jak i silver generation.  

Celem rozważań w artykule będzie identyfikacja postaw zachowań różnych 

pokoleń w procesie zakupowym, a także analiza oczekiwań konsumentów w od-

niesieniu do przebiegu procesu zakupowego oraz relacji ze sprzedawcą i marką. 

Tym samym autorka dokona analizy zachowań wyboru sklepów oraz marek 

przez milenialsów oraz silver generation. Ilustracją empiryczną dla artykułu bę-

dzie dyskusja panelowa w trakcie konferencji „Retail Summit” w Warszawie 

13.03.2018, w której autorka artykułu uczestniczyła.  

Charakterystyka zachowań w procesie zakupowym 

Analizując zachowania konsumentów, warto porównać proces podejmowania 

przez nich decyzji. Odpowiednio wyciągnięte wnioski oraz wdrożenie odpowied-

nich zmian powinno wygenerować zyski dla danej firmy. Z tego też względu pra-

cownicy działu marketingu bacznie powinni przyglądać się każdej grupie doce-

lowej, aby przygotować odpowiedni produkt z właściwą kampanią reklamową, 

designem oraz odpowiednim sposobem dotarcia do danych odbiorców. Proces 

decyzyjny konsumenta zaprezentowany m.in. w ujęciu Engela-Blacwella-Kollata 

podzielony jest na etapy (Smyczek, Sowa, 2005, s. 159). W pierwszym etapie 

następuje odczucie potrzeby, która uruchamia proces poszukiwania możliwości 

jej zaspokojenia, kolejno następuje weryfikacja możliwości zaspokojenia po-

trzeby i zakup. Jednak w ujęciu tym jest jeszcze ostatni etap, czyli ocena po za-

kupie (Budzanowska-Drzewiecka, 2011, s. 445).  

W literaturze podkreśla się również ważną rolę zaangażowania klienta  

w proces współtworzenia przedsiębiorstwa, a tym samym danego produktu. To 

właśnie prosument, czyli klient aktywny, zaangażowany, stanowi cenne źródło 
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informacji, wynikiem czego jest wspólne definiowanie problemów, wskazywanie 

rozwiązań czy też polecanie produktów innym użytkownikom (Kuźniar, Sur-

macz, Szopiński, 2017, s. 144). W dzisiejszej dobie proces zaangażowania mło-

dych konsumentów jest prosty, pomocne są tu social media. Dzięki nim można 

angażować konsumentów, np. przez specjalnie przygotowane posty do udziału  

w dyskusjach na temat danego produktu czy też samo zaangażowanie w postaci 

tzw. polubienia danej firmy bądź konkretnego produktu. Proces zaangażowania 

konsumenta jest jednak nieco inny dla każdej z grup wiekowych i na to powinny 

zwrócić uwagę działy marketingowe.  

Na zachowania konsumenta wpływają różnego rodzaju czynniki zewnętrzne 

oraz wewnętrzne. Z tego też względu nie bez znaczenia pozostają procesy, takie 

jak digitalizacja, globalizacja, jak i te zachodzące w sferze społecznej, do których 

zalicza się m.in. wzrost poziomu wykształcenia, starzenie się społeczeństwa czy 

też dostęp do internetu oraz nowych technologii. W świetle procesu postępu tech-

nicznego, można stwierdzić, że zmiany pokoleniowe stanowią jeden z wiodących 

czynników determinujących zachowania konsumentów na rynku.  

Na potrzeby artykułu autorka przeanalizowała zachowania konsumentów  

w podziale na dwie grupy wiekowe. Jedną z nich są milenialsi, czyli generacja 

Y. W literaturze można spotkać różne przedziały czasowe wyznaczające genera-

cje konsumenckie. Najbardziej powszechny dla generacji milenialsów jest wiek 

urodzenia pomiędzy rokiem 1982 a 2000. Generacja Y jest „generacją poszu-

kującą” czy też tzw. generacją sieci (Van de Berch, Behrer, 2011, s. 21). Konsu-

menci tej generacji są obecnie w wieku od 18 do 36 lat, dlatego też różnią się 

aktywnością, gdyż wśród nich są osoby uczące się, studiujące, poszukujące pracy 

oraz aktywne zawodowo, a nawet takie, które osiągają właśnie swój szczyt ka-

riery zawodowej (Ratajczyk, 2017, s. 185). Jak pokazują wyniki badań M. Rataj-

czyk „Jak kupuje generacja Y?”, mimo że osoby te znajdują się w podobnym 

przedziale wiekowym, wykazują bardzo różne zwyczaje zakupowe, które mają 

zdecydowany wpływ na proces podejmowania decyzji. Autor podzieliła je na 

pięć segmentów: szybko, zdrowo, tanio, wygodnie oraz wizerunkowo. 

Z kolei M. Budzanowska-Drzewiecka zwraca uwagę, że na proces decy-

zyjny młodych konsumentów wpływa odmienny sposób gromadzenia oraz wy-

korzystywania informacji. Wraz z wiekiem konsumenci szukają większej ilości 

informacji przed zakupem niż po nim. Dlatego też pomocne im staje się sięganie 

do opinii znajdujących się w internecie czy też potwierdzenie wśród znajomych.  

Badania przeprowadzone przez IPSOS wskazują, że najmłodsi milenialsi do ce-

lów informacyjnych wykorzystują także reklamę (Młody konsument…) oraz bar-

dzo często wpływ na decyzję mają informacje w miejscu zakupu. Służą temu tzw. 

standy w sklepach, nazywane inaczej POS-ami.  

W dobie rozwoju reklamy dostrzega się kolejne determinanty wpływu na 

decyzję. Jedną z nich może być rozwój druku 3D, który umożliwia wydruk  
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w tej technologii prawie każdego elementu kampanii marketingowej. Oznacza to, 

że każdy produkt może być wyprodukowany w różnych rozmiarach, dzięki 

czemu zwraca na siebie uwagę i wywiera wpływ na decyzje konsumenta.   

Podobnym przykładem wpływu na decyzję jest wykorzystanie przez mar-

keting świata digital signage. Może on zaangażować klienta w proces zakupu 

przez wyświetlanie treści contentów na monitorach umieszczonych w sklepach, 

które są spójne z oglądanymi przez niego wcześniej w swoim smartfonie. Mar-

keting przyszłości może również wykorzystać hologramy 3D, które do złudzenia 

przypominają realne produkty.  

Tak jak wcześniej wspomniano, społeczeństwo polskie się starzeje, a zatem 

przedsiębiorstwa powinny postrzegać pokolenie silver generation jako atrakcyjną 

grupę docelową. Osoby w wieku powyżej 65. roku życia chcą pozostać pełno-

wartościowymi członkami społeczeństwa, dlatego też dążą do utrzymania aktyw-

ności fizycznej i umysłowej. Dzięki kampaniom edukacyjnym oraz dokształcaniu 

się seniorów na uniwersytecie trzeciego wieku wiedza na temat mechanizmów 

zakupowych wśród silversów wzrasta (Rogala, Fojutowski, 2014, s. 130–136). 

Istnieją również tacy konsumenci, którzy nie potrafią odnaleźć się we współcze-

snym świecie i przyjmują postawę bierną. Dlatego też przed marketingowcami 

stoi wyzwanie dostosowania komunikacji marketingowej do zróżnicowanych 

osób z generacji silver. Badanie przeprowadzone przez T. Zalegę w latach 2014‒

2015 wskazuje na determinanty zakupu artykułów żywnościowych, wśród któ-

rych znalazły się według wartościowania: 

 cena, 

 jakość, 

 walory użytkowe, 

 marka, 

 moda, 

 promocje, 

 miejsce zakupu, 

 opakowanie produktu, 

 przyzwyczajenie, 

 możliwość wyróżnienia się, 

 reklama. 

Konsumenci z generacji silver zasięgają informacji z różnych źródeł, na co 

wskazują też badania M. Dołhasz. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji 

dla seniorów jest własna wiedza i doświadczenie, kolejnym ‒ rodzina, sąsiedzi,  

a później ‒ sprzedawcy w sklepie. Badanie Dołhasz pozwoliło również na ustruk-

turyzowanie zewnętrznych źródeł informacji, w wyniku czego stwierdzono, że 

najbardziej wiarygodnym źródłem informacji dla silversów są gazetki promo-

cyjne, ulotki, foldery, katalogi, następnym ‒ internet, a na dalszych miejscach ‒ 

wystawy sklepowe, pokazy i degustacje (Dołhasz, 2016, s. 104). 
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Autorka niniejszego artykułu zauważa, że generacja silversów zaczyna co-

raz bardziej aktywnie uczestniczyć w procesie zakupowym.  

Zachowania różnych pokoleń w procesie podejmowania decyzji zakupowych 

w świetle rozwoju technologii ‒ wyniki panelu dyskusyjnego  

Analiza wyników badań przeprowadzona w artykule pochodzi z panelu dysku-

syjnego przeprowadzonego podczas konferencji „Retail Summit” w Warszawie 

13 marca 2018 roku. Dyskusja odbyła się między czterema uczestnikami, którzy 

stanowili odmienne grupy pokoleniowe oraz demograficzne, dodatkowo, jak  

w przypadku takich wywiadów, nie zabrakło osoby prowadzącej, a publiczność 

mogła zadawać pytania. Uczestnikami były dwie osoby z generacji milenialsów 

oraz dwie osoby z generacji silversów. Celem dyskusji było porównanie zacho-

wań różnych pokoleń podczas dokonywania zakupów.  

Uczestnicy w pierwszej kolejności dokonali autoprezentacji. Reprezentan-

tem milenialsów była kobieta, Anna, lat 32, pracownik firmy BBM, pochodząca 

z Krakowa. Drugim milenialsem był mężczyzna, Igor z Krakowa, liczący 21 lat, 

prowadzący popularny kanał na YouTube. Natomiast generację silver reprezen-

towała pani Stanisława w wieku 89 lat, emerytka, mieszkająca w Warszawie, 

drugim reprezentantem tej grupy był pan Leszek liczący 66 lat, emeryt pocho-

dzący z przedmieścia Warszawy.  

Uczestnicy odpowiadali na pytania na żywo przed publicznością. Stanowi 

to wartość dodaną, ponieważ tego typu panel dyskusyjny jest odmianą pogłębio-

nych wywiadów standaryzowanych. Jego cechą charakterystyczną jest niewielki 

stopień standaryzacji, ale znaczny stopnień głębokości w porównaniu z wywia-

dami osobistym. Tego typu wywiady są interesujące dla uczestników, a przede 

wszystkim stwarzają większe, naturalne bodźce do wyrażania opinii czy ekspo-

nowania swoich motywów postępowania i swoich postaw. W obecności grupy 

każdy uczestnik wypowiada się bardziej spontanicznie, a często na odpowiedź 

ma wpływ sytuacja zaistniała w trakcie dyskusji (Grysa, 2018).  

Celem panelu dyskusyjnego było zdobycie informacji na jeden ściśle okre-

ślony temat, czyli jak dane grupy robią zakupy, jak się do nich przygotowują, jak 

się na nich zachowują oraz co kupują. Odpowiedzi na te pytania oraz sama dys-

kusja pozwoliła zdobyć wiedzę w celu zaprojektowania odpowiedniego badania, 

a zwłaszcza konstrukcji przyszłego kwestionariusza niezbędnego dla działów 

marketingu.  

Podczas dyskusji okazało się, że większe zakupy są robione przez silversów 

tylko w sklepach stacjonarnych. I mimo że pani Stanisława oraz pan Leszek ko-

rzystają z internetu, to jednak poza biletami lotniczymi w przypadku pana Leszka 

nic nie kupuje on online. Wszystkie większe zakupy są planowane i realizowane 

w sklepach, które znają od lat. Najchętniej z nich korzystają, ponieważ znają ob-

sługę i jest im ona, w ich mniemaniu, pomocna, może wyjaśnić wiele kwestii,  
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a także jest serdeczna i życzliwa. Istotnym aspektem okazuje się możliwość do-

tknięcia każdego produktu, dlatego też nie przepadają za zbyt zapakowanymi 

produktami, a najbardziej unikają celofanów oraz innych sztucznych tworzyw,  

w które pakowane są towary. Osoby te starają się nie kupować zbyt dużych ilości, 

ponieważ nie są zwolennikami marnotrawstwa i wyrzucania jedzenia. Starają się 

analizować skład produktu, choć bardzo często mają kłopoty z jego odczytaniem. 

Okazuje się, że chętnie kupowałyby inne produkty, jednak mają problem z ich 

odnalezieniem na przepełnionych półkach, dlatego też częściej sugerują się do-

świadczeniem. Zakupy ich zdaniem są przyjemnością i rozrywką. Nie mają pre-

ferencji markowych, choć kupują w sklepach, które znają. Istotny jest dla nich 

produkt świeży i mimo że wydadzą na niego więcej pieniędzy, to wolą produkt 

wysokogatunkowy.  

Jeśli chodzi o milenialsów, to Igor sugeruje wygodę i zakupy raz w tygodniu 

w sklepie typu Selgros, choć warzywa i owoce kupuje od lokalnego dostawcy. 

Nie przepada za zakupami, przyznał rację panu Leszkowi, że coraz częściej ob-

sługa jest niekompetentna. Z kolei dla Anny zakupy to strata czasu, woli wykonać 

jadłospis i zrobić je raz w tygodniu i to w najbliższym sklepie, znajdującym się 

blisko domu lub pracy. Warzywa i owoce stara się kupować w sklepach ze 

zdrową żywnością, chociaż sama nie ma pewności, czy faktycznie jest ona odpo-

wiednia. Jednak stara się zapoznawać ze składem i tym samym cena nie musi być 

priorytetem, chociaż, jak sama przyznaje, nie lubi przepłacać. Z kolei zakupów 

trwałej żywności, kosmetyków i odzieży dokonuje przez internet, co optymali-

zuje jej czas. Nie przepada za centrami handlowymi i marnowaniem czasu na 

przechadzanie się po sklepach. Igor zgodził się w tym aspekcie z Anną, ponieważ 

w sklepie internetowym można zrobić zakupy o wiele szybciej i z większą moż-

liwością wyboru rozmiarów.  

Podsumowanie 

Nowe technologie mają ogromy wpływ na branżę zakupową. Nie tylko przyspie-

szają zakupy, ale pozwalają już na automatyzację procesów zakupowych. W do-

bie coraz krótszych cyklów życia produktów oraz coraz większej liczby warian-

tów wyboru towarów automatyzacja może pomóc w procesie zakupu. Powstają 

aplikacje, które ułatwiają konsumentom zakup produktów przez sprawdzanie 

procesu łańcucha dostawy, gdy konsument dzięki aplikacji w telefonie może 

sprawdzić, czy produkt był przechowywany w odpowiedniej temperaturze od po-

czątku łańcucha dostaw. Klient może ponadto sprawdzić przez wykonanie zdję-

cia w telefonie czy do twarzy mu w odpowiedniej kolorystyce np. pomadki. Są 

to nowinki technologiczne, które mają coraz większe zastosowanie w sprzedaży.  

Jednak działy marketingu poza tym, że muszą nadążać za tymi nowinkami, 

muszą również pamiętać o osobach z silver generation, które już nie przyswoją 

szybko takich technologii. Okazuje się, że coraz więcej osób korzysta z internetu, 
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jednak emeryci szukają podczas zakupów również innych wartości, takich jak 

serdeczność, życzliwość, pomoc czy też bezpośredni kontakt z personelem.  

W internecie, w pewien sposób, cechy te imitują emotikony, ale to człowiek  

i realne relacje z nim są najbardziej istotne. Dlatego też przed działem marketingu 

stoi spore wyzwanie, aby zaspokoić potrzeby osób młodych, zabieganych,  

i oczekiwania starszych, którzy według prognoz będą istotną grupą docelową, 

mającą czas na zakupy i dla których zakupy stanowią formę rozrywki, kontaktu  

z personelem. Niestety wszyscy z biegiem czasu starzejemy się, dlatego też 

działy marketingu muszą brać pod uwagę nie tylko milenialsów czy też pokolenie 

Z (tzw. connected), które z pewnością bezproblemowo poradzą sobie w dobie 

zakupów internetowych, ale również osoby starsze, które nawet jeśli korzystają 

z internetu, nie są w stanie nadążyć za technologią jutra. Jednocześnie grupy obu 

generacji potwierdziły, że w stacjonarnym sklepie ważny jest dla nich kontakt  

z kompetentnym sprzedawcą, co również powinno dla właścicieli sklepów sta-

nowić powód do spojrzenia na swój personel.  

Artykuł ten nie wyczerpuje tematu, stanowi jednak podstawę do przeprowa-

dzenia kolejnej dyskusji oraz pogłębienia badań w tym zakresie.  
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Summary. The objective of the paper is to identify and precondition attitudes of consum-

ers of different generations in purchasing process. On the grounds of literature studies 

and panel discussion with representatives of groups, the author will determine the types 

of behaviors that are distinctive for two generations of consumers: millennials and the 

silver generation. There will be conducted an analysis of consumer expectations at different 

ages with regard to the course of the purchasing process. Thereby, based on the outcome 

of the panel discussion, it will be investigated, how important shopping is for various 

generations, where they do it and what they are guided by. The author distinguished the 

behavior of millennials and silver generation in respect of selection of stores and brands 

they make.  
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Apiterapia wśród konsumentów XXI wieku  

– badania wstępne 

Kody JEL: P46, M31, R21 

Słowa kluczowe: apiterapia, produkty pszczele, konsument 

Streszczenie. Apiterapia jest tradycyjną, naturalną metodą stosowaną w celu leczenia 

chorób i zapobiegania im. W związku z włączeniem do współczesnej praktyki medycz-

nej produktów pszczelich oraz coraz częstszym ich powszechnym stosowaniem,  

w artykule podjęto dyskusję na temat wykorzystania produktów pochodzenia pszczele-

go w profilaktyce i leczeniu chorób oraz określenia zachowań konsumentów na rynku 

tych produktów. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić, 

że konsumenci najczęściej wybierają miód jako najbardziej znany produkt pochodzenia 

pszczelego. Znają również inne produkty pszczele oraz ich ogólne działanie. Jednak nie 

wiedzą, które produkty mogą stosować w przypadku stwierdzonych chorób. Oprócz 

niskiego poziomu wiedzy na temat zdrowotnych właściwości miodów ankietowani 

wskazują również na zbyt wysoką cenę produktów pochodzenia pszczelego. 

Wprowadzenie 

Apiterapia (apis z łac. pszczoła) jest tradycyjną terapią naturalną, stosowaną  

w leczeniu chorób oraz przeciwdziałaniu im (Cherbuliez, 2013; Trumbeckaite, 

Dauksiene, Bernatoniene, Janulis, 2015). Jej zasada opiera się na stosowaniu 

produktów pszczelich zwanych niekiedy przetworami pszczelimi (miód, pyłek 
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kwiatowy, mleczko pszczele, pierzga, propolis, obnóża, wosk, zasklepy, jad 

pszczeli i czerw pszczeli). Produkty te posiadają wiele substancji odżywczych, 

które mają pozytywny wpływ na organizm ludzki, jego zdrowie i życie. W pro-

duktach pszczelich występują wszystkie niezbędne aminokwasy potrzebne do 

przemiany, witaminy, minerały, białka, węglowodany, lipidy, enzymy, koen-

zymy, kwasy organiczne, antyoksydanty itp. Produkty pszczele były wykorzy-

stywane już w starożytnym Egipcie, Grecji, Rzymie czy Chinach do celów 

leczniczych, zwalczając ból i zapobiegając cierpieniu. W wielu krajach, tak jak 

w Polsce, produkty pszczele są częścią tradycyjnej medycyny (Cherbuliez, 

2013; Trumbeckaite i in., 2015). 

Z jednej strony z powątpiewaniem mówi się o stosowaniu produktów po-

chodzenia pszczelego jako metodzie ludowej. Z drugiej zaś produkty pszczele 

zostały włączone do współczesnej praktyki medycznej, której celem jest zapo-

bieganie chorobom (WHO, 2013). Wyniki wieloletnich badań naukowych wska-

zują na pozytywny wpływ tych produktów na organizm człowieka. Przykładowo, 

osoby korzystające z naturalnych metod zapobiegania chorobom (w tym apitera-

pii) oraz suplementów diety rzadziej korzystają z ogólnego leczenia zapobie-

gawczego, niż osoby niestosujące tych środków (Robinson, Crane, Davidson, 

Steiner, 2002, s. 51‒57; Trumbeckaite i in., 2015).  

Pszczelarstwo w Polsce jest tradycją, która sięga czasów bartnictwa oraz 

wytwarzania słowiańskich miodów pitnych, a produkty pszczele są stosowane 

od lat w medycynie ludowej (Chalcarz, 2004, s. 91‒94). Coraz częściej spoty-

kane są również produkty oparte na bazie przetworów pszczelich, zwłaszcza 

miodu i propolisu, np. kosmetyki z dodatkiem miodu, tabletki lub spreje na 

gardło z dodatkiem propolisu, maść na bóle z dodatkiem jadu pszczelego itp. Ze 

względu na zwiększającą się wśród konsumentów popularność oraz dostępność 

naturalnych środków leczniczych, w tym apiterapii, w niniejszym artykule pod-

jęto próbę określenia zachowań konsumentów na rynku produktów naturalnych 

ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia pszczelego.  

Produkty pszczele  

W wyniku hodowli pszczół powstaje wiele surowców i produktów, które mogą 

być wykorzystywane w rozmaitych dziedzinach życia ‒ od bezpośredniej kon-

sumpcji do przetwórstwa, np. w przemyśle farmaceutycznym. Produkty te są 

bogate w wiele substancji pozytywnie wpływających na organizm ludzki oraz 

wspomagających leczenie chorób. Ich stosowanie jest szczegółowo określone, 

ponieważ zastosowane w nieumiejętny sposób mogą doprowadzić przykładowo 

do reakcji alergicznych bądź biegunki (Kędzia, Hołderna-Kędzia, 2015, s. 107‒

116). W tabeli 1 zamieszczono możliwości zastosowania produktów pszczelich. 
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Tabela 1 

Podział produktów pszczelich i ich zastosowanie 

Produkt pszczeli Skład 
Ogólne  

działanie 

Schorzenia o mniej  

ogólnym charakterze 
Miód jest produko-
wany przez pszczoły 

Apis mellifera 

poprzez wymiesza-
nie spadzi bądź 

nektaru z enzymami 

zawartymi w ich 
wydzielinach.  

Głównie cukry (70-80%) 
przede wszystkim fruktoza  

i glukoza, składniki mineral-

ne (potas, wapń, sód, żelazo, 
magnez, krzemionka, miedź, 

chlor, fosfor, siarka), wita-

miny (B1, B2, B6 ,C), enzy-
my (inwertaza, diastaza, 

katalaza), hormon acetylo-

cholina (wspomaga pracę 
serca i układ nerwowy), 

substancje o działaniu prze-

ciwbakteryjnym (inhibiny), 
związki azotowe. 

Przeciwbakteryjne 
Antybiotyczne 

Przeciwdepresyj-

ne 
Przeciwwirusowe 

Antyseptyczne 

Cytostatyczne 
Dezynfekujące 

Odtruwające 

Przeciwzapalne 
Odprężające 

Hydrofobowe 

Rozkurczające 
Regenerujące 

Kojące na rany 

Zgaga, niestrawność 
Przeciwalergiczny 

Wyczerpanie nerwowe 

Stymulator układu immuno-
logicznego 

Zapobiega anemii 

Schorzenia nerek i układu 
moczowego 

Pobudza układ krążenia 

Nerwica 
Oparzenia 

Ból zatok i głowy 

Zaburzenia snu 
Obniża nerwowość i nadpo-

budliwość 

Zapalenia oskrzeli, przezię-
bienie 

Pyłek kwiatowy 

stanowią męskie 

komórki rozrodcze 

roślin nasiennych, 

które zawierają 
wszelkie informacje 

dotyczące rośliny. 

W pierwotnej wersji 
jest produktem 

roślinnym, który 

zostaje pobrany 
przez pszczoły, 

wymieszany  

z nektarem i śliną. 
W takiej formie nosi 

nazwę: małe granul-

ki. 

Białko, tłuszcze, węglowo-

dany, witaminy (z grupy B, 

kwas askorbinowy, biotyna, 

kwas foliowy, niacyna i kwas 

pantotenowy oraz rozpusz-
czalne w tłuszczach witami-

ny A, D, E), enzymy, skład-

niki mineralne, pierwiastki 
śladowe (potas, wapń, żela-

zo), enzymy, hormony, 

bioflawonoidy, inne substan-
cje antybiotyczne. 

Antybiotyczne 

Odtruwająco 

Euforyzująco 

Wzmacniająco 

Stymulująco 

Dolegliwości prostaty, męska 

niepłodność,  osłabienie 

popędu 

Brak apetytu 

Zawiera substancje pobudza-
jące mózg do produkcji 

endorfin 

Poprawienie sprawności 
pamięci 

Wspomaga budowanie 

mięśni 
Pobudza produkcję hemoglo-

biny 

Pomaga odtworzyć florę 
jelita grubego, zapobiegając 

biegunkom i zaparciom 

Obniża poziom cholesterolu 
Wspomaga wątrobę w roz-

kładaniu obumarłych komó-

rek i martwych mikroorgani-

zmów 

Kit pszczeli jest 

produktem, który 

powstaje w wyniku 
zbierania substancji 

z żywicujących 

pączków i kory 
drzew (topoli, 

wierzby, kasztanow-

ca, jodły, świerka  
i modrzewia). 

Zebrane przez 
pszczoły substancje 

zostają w ulu wy-

mieszane z woskiem 
i pyłkiem oraz 

Żywice, balsamy, wosk (7,5‒

35%), inne składniki (18–

34%), takie jak: olejki ete-
ryczne, pyłek kwiatowy czy 

zanieczyszczenia, 

 witaminy (z grupy B, C, E, 
P, biotyna), aminokwasy, 

enzymy, składniki mineralne 

i pierwiastki śladowe (żelazo, 
miedź, chrom, cynk, mangan, 

wanad, krzem). 

Ściągające 

Przeciwbakteryjne 

Antybiotyczne 
Przeciwdepresyj-

ne 

Przeciwwirusowe 
Antyseptyczne 

Cytostatyczne 

Dezynfekujące 
Odtruwające 

Przeciwzapalne 
Odprężające 

Hydrofobowe 

Rozkurczające 
Regenerujące 

Opryszczka 

Infekcja grypowa 

Zatrucia salmonellą 
Zapalenie wątroby 

Malaria 

Gruźlica 
Astma 

Zapalenie oskrzeli, krtani, 

ucha środkowego, zatok, 
gardła, dziąseł, oczu 

Paradontoza 
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uelastycznione 

wydzieliną pszczół. 

Kojące na rany 

Mleczko pszczele 

pełni bardzo ważną 
rolę, mianowicie jest 

pokarmem dla 

pszczół matek, które 

żyją 60–70 razy 

dłużej niżeli pszczo-

ły robotnice.  

Woda (60%), szybko wchła-

niające się cukry, białko, 
sterole, niezbędne amino-

kwasy, wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe, hormony, 

substancje hormonopodobne, 

substancje antybiotyczne, 

niezbędne składniki mineral-
ne, pierwiastki śladowe oraz 

witaminy (B1, B2, B3, B4). 

Stabilizator 

Źródło energii 
Choroby narzą-

dów płciowych 

Przeciwwirusowe 

Przeciwbakteryjne 

 

Niewielkie nawet dawki 

ratują chorych w stanie 
krytycznym po operacjach, 

gdy nie jest możliwe sztucz-

ne odżywianie 

Miażdżyca tętnic 

Przewlekłe choroby płuc, 

niedoczynności nerek 
Choroby drób oddechowych, 

krtani i gardła 

Krwawienia z żołądka 
Osłabienie odporności 

Reumatoidalne zapalenie 

stawów 
Niedobory hormonalne 

Dolegliwości okresu prze-

kwitania 
Zwalczanie przerzutów  

w onkologii 

Wosk pszczeli w ulu 
pełni funkcję budul-

cową, służy do 

budowy plastrów.  

Estry alkoholu mirycylowego 
z kwasem palmitynowym, 

cerotynowym, melisowym i 

wyższe węglowodory parafi-

nowe, białka, witaminy, 

składniki mineralne, niewiel-

kie ilości propolisu. 

Antyseptyczne 
Przeciwzapalne 

Zastosowanie zewnętrzne: 
choroby zwyrodnieniowe 

stawów, trądzik, zapalenie  

i zakażenie skóry, odciski, 

usuwanie owłosienia na ciele, 

maseczki, pomadki, okłady 

Zastosowanie wewnętrzne: 
stany zapalne jamy ustnej, 

krtani i gardła, nieżyty 

żołądka i jelit, zaparcia, katar 
sienny. 

Jad pszczeli stanowi 

broń pszczół przed 
ich przeciwnikami, 

którą wstrzykują za 

pomocą żądła w 
ciało rywala.  

Melityna (50%), aminokwa-

sy, apamina, enzymy – 
fosfolipaza A i hialuronidaza, 

histamina. 

Bakteriobójcze 

Wirusobójcze 
Obniżające ci-

śnienie 

Obniżające po-
ziom cholesterolu 

Przeciwzakrze-

powe 
Cytostatyczne 

Sprzyja tworzeniu hemoglo-

biny – zapobiega anemii 
Zwalczanie brodawek 

Zwalczanie półpaśca 

Zmniejsza blizny 
Obniża ciśnienie tętnicze 

Rozcieńcza krew 

Wzmacnia serce, krążenie, 
układ nerwowy i mięśnie 

Hamuje nadmierny podział 

komórek, przez co zapobiega 

guzom. 

Źródło: Stangaciu, Hartenstein 2007; Matysiak, Matysiak, Kokot, 2008; Kubina i in., 2009; Wil-

czyńska, 2012; Kędzia, Hołderna-Kędzia, 2015. 

Materiał i metody 

W badaniu ankietowym został wykorzystany autorski kwestionariusz. Badaną 

grupę stanowiły 244 osoby zamieszkujące w Trójmieście i okolicach, na terenie 

województwa pomorskiego. Osoby te zostały wybrane przypadkowo do bada-

nia. Dokładną charakterystykę badanej populacji przedstawiono w tabeli 2. 

Badanie zostało przeprowadzone w ostatnim kwartale 2016 roku. Uzyskane 
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wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 12 (Stat-

Soft). 

Tabela 2 

Charakterystyka badanej populacji 

n = 244 n % 

Płeć 

Kobieta 136 56 

Mężczyzna 108 44 

Wiek 

do 25 lat 55 23 

26-35 lat 38 16 

36-45 lat 46 19 

46-55 lat 62 25 

powyżej 55 lat 43 18 

Wykształcenie 

Wyższe 76 31 

Średnie 79 32 

Zawodowe 53 22 

Podstawowe 36 15 

Miejsce zamieszkania 

Wieś/miasto do 20 tys. mieszkańców, w sąsiedztwie dużego miasta 64 26 

Miasto do 100 tys. mieszkańców 57 23 

Miasto do 250 tys. mieszkańców 70 29 

Miasto powyżej 250 tys. mieszkańców 53 22 

Źródło: badania własne. 

Wyniki badań i ich omówienie  

Początkowo respondentów poproszono o wskazanie definicji słowa apiterapia 

(rys. 1). Prawie jedna trzecia osób odpowiedziała, że jest to metoda leczenia 

oparta na produktach pochodzenia pszczelego ‒ 32%. Natomiast 27% osób 

charakteryzuje bardziej ostrożna postawa ‒ to metoda leczenia produktami po-

chodzenia naturalnego. Do braku wiedzy przyznaje się 16% osób, natomiast 

nieliczni uważają, że jest to metoda leczenia oparta na sokach. 

Ankietowani zostali również poproszeni o zaznaczenie poprawnych 

definicji dotyczących produktów pochodzenia pszczelego (rys. 2). Najbardziej 

znanymi produktami pochodzenia pszczelego są: miód (98%), mleczko pszczele 

(48%), pyłek kwiatowy (48%). Do mniej znanych należą: pierzga (32%), 

zasklep (27%), czerw pszczeli (4%) oraz obnóża (2%).  
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Rysunek 1. Rozumienie słowa apiterapia wśród badanej grupy 

Źródło: badania własne. 

 

Rysunek 2. Znajomość produktów pochodzenia pszczelego wśród respondentów  

Źródło: badania własne. 

Zbadano, jaka jest częstotliwość stosowania produktów pochodzenia 

pszczelego. Jedynie 3% ankietowanych zadeklarowało, że nigdy nie używało 

produktów pochodzenia pszczelego. Do codziennego ich stosowania przyznało 

się 36% osób, a do stosowania raz w tygodniu 30%. Poniżej 20% osób stosuje 

sporadycznie produkty pszczele (rys. 3).  
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Apiterapia wśród konsumentów XXI wieku – badania wstępne 247 

 

Rysunek 3. Częstotliwość stosowania produktów pochodzenia pszczelego 

Źródło: badania własne. 

Do produktów stosowanych zawsze/codziennie ankietowani zaliczają 

głównie: miód (13%), propolis (11%), pyłek kwiatowy (11%) i pierzgę (8%) 

(tab. 3).  

Tabela 3 

Deklaracja konsumentów dotycząca zakupu produktów pochodzenia pszczelego 

 Nigdy ‒ 1 Rzadko ‒ 2 Czasami - 3 Często ‒ 4 Zawsze ‒ 5 

Propolis 16% 22% 15% 36% 11% 

Mleczko pszczele 47% 38% 8% 4% 3% 

Miód 2% 8% 12% 65% 13% 

Pyłek kwiatowy 22% 9% 10% 48% 11% 

Pierzga 32% 18% 4% 38% 8% 

Obnóża 73% 15% 3% 7% 2% 

Wosk 46% 23% 25% 5% 1% 

Zasklepy 40% 54% 3% 1% 2% 

Jad pszczeli 93% 5% 0% 2% 0% 

Czerw pszczeli 65% 2% 33% 0% 0% 

Kosmetyki z dodatkiem 

wyżej wymienionych 
10% 5% 34% 45% 6% 

* największy wynik w danej grupie produktu,  najmniejszy wynik w danej grupie produktu 

Źródło: badania własne. 

Do produktów stosowanych często zaliczają dodatkowo kosmetyki  

z dodatkiem produktów pochodzenia pszczelego (45%). Do produktów 

pszczelich, które nigdy nie były stosowane u znacznej większości ankietowanych 
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osób, można zaliczyć: jad pszczeli (93%), obnóża (73%), czerw pszczeli (65%), 

mleczko pszczele (47%) oraz wosk (46%). W badaniach przeprowadzonych przez 

Trumbeckaite i współ. (2015) wśród litewskich farmaceutów miód był 

najpopularniejszym produktem pszczelim (72%), a jad pszczeli był również 

najmniej znanym produktem (4 osoby).  

Zdecydowana większość respondentów wydaje na produkty pszczele kwo-

tę do 50 zł miesięcznie, w tym 39% osób do 20 zł/miesiąc oraz 40% 21–50 

zł/miesiąc. Tylko nieliczni (2%) wydają do 300 zł miesięcznie na produkty po-

chodzenia pszczelego (rys. 4). 
 

 

 

Rysunek 4. Miesięczna kwota przeznaczana przez respondentów na zakup produktów 

pszczelich 

Źródło: badania własne. 

Respondenci najczęściej kupują produkty pszczele na baza-

rze/rynku/targowisku (43%) oraz bezpośrednio od pszczelarza (36%). Do rza-

dziej wskazywanych miejsc zakupu należą centra handlowe (27%), jarmarki 

(28%), sklepy ze zdrową żywnością (13%) oraz apteki (8%). Do zakupów przez 

internet przyznaje się tylko 2% osób. Jedynie 2% osób odpowiedziało, że nie 

kupuje produktów pochodzenia pszczelego (rys. 5). 

Ankietowani poproszeni o wskazanie określeń charakteryzujących produk-

ty pochodzenia pszczelego prawie jednogłośnie stwierdzili, że są to produkty 

naturalne (84%), a na ich efekty trzeba poczekać (69%). Ponad połowa osób 

(52%) deklaruje, że stosowanie produktów pochodzenia pszczelego jest tradycją 

ich domu. Połowa ankietowanych uważa, że produkty te są drogie, natomiast 

48% osób nie zna ich zastosowania oraz działania. Nieliczni uważają, że są to 

produkty tanie (15%) oraz skuteczne (37%). Dane przedstawiono na rysunku 6. 
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Rysunek 5. Miejsca zakupu produktów pochodzenia pszczelego 

Źródło: badania własne. 

 

Rysunek 6. Cechy charakteryzujące produkty pochodzenia pszczelego 

Źródło: badania własne. 

W przypadku pytania dotyczącego możliwości zastosowania apiterapii  

w różnych gałęziach medycyny zdecydowana większość ankietowanych (89%) 

przyznała się do braku wiedzy na ten temat (rys. 7). Około 30% osób uznało, że 

produkty pszczele mogą być stosowane w leczeniu chorób wewnętrznych oraz 

urologii. Nieliczni uważają, że można je zastosować w stomatologii (9%), pe-

diatrii (2%) oraz ginekologii (1%).  

Mimo że 89% ankietowanych ma problem ze wskazaniem dziedzin medy-

cyny, w których zastosowanie apiterapii jest możliwe, to znaczna większość 

osób wie, jakie ogólne działanie mają konkretnie wskazane produkty pszczele 
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(rys. 8). Można zauważyć również, że w przypadku stosowania tych produktów 

na schorzenia o mniej ogólnym charakterze, np. miażdżyca lub złe funkcjono-

wanie wątroby, deklaracja ankietowanych jest znacznie mniejsza (<25%). Zde-

cydowana większość osób wie, że produkty pochodzenia pszczelego mają dzia-

łanie antybakteryjne (81%), a najsilniejszym produktem przeciwzapalnym jest 

mleczko pszczele (69%). Tylko nieliczni stosowaliby jad pszczeli jako środek 

przeciwbólowy (3%), natomiast wosk pszczeli jako maść przeciwbólową (5%).  
 

 
Rysunek 7. Poziom wiedzy respondentów dotyczący możliwości zastosowania produk-

tów pszczelich w leczeniu chorób 

Źródło: badania własne. 

 

Rysunek 8. Poziom wiedzy respondentów dotyczący właściwości zdrowotnych produk-

tów pszczelich 

Źródło: badania własne. 
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Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie dolegliwości, w zwalczeniu 

których stosują apiterapię. Produkty pochodzenia pszczelego stosowane są naj-

częściej w czasie przeziębienia (89%), zapalenia oskrzeli (76%) oraz występo-

wania wrzodów żołądka (56%) i wspomagania trawienia (48%). Można zauwa-

żyć, że 12% osób używa tych produktów do poprawy nastroju (rys. 9).  
 

 

Rysunek 9. Lecznicze zastosowanie produktów pszczelich wśród respondentów 

Źródło: badania własne.  

Respondenci uważają, że istnieją przeciwskazania do stosowania produk-

tów pszczelich (68%), wskazując alergię jako jedyny czynnik. Jest to również 

główny czynnik wskazywany przez litewskich farmaceutów w badaniach prze-

prowadzonych w 2015 roku przez Trumbeckaite i współ. (2015). Tylko nielicz-

ni (10%) przyznali się do braku wiedzy w danym zakresie (rys. 10).  
 

 

Rysunek 10. Opinia respondentów dotycząca zagrożeń wynikających ze stosowania 

produktów pochodzenia pszczelego  

Źródło: badania własne. 

W przypadku oceny swojego poziomu wiedzy na temat produktów pocho-

dzenia pszczelego zdecydowana większość osób (59%) wskazuje, że jej poziom 

89%

76%

56%

48%

33%

12%

6%

2%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

przeziębienie

zapalenie oskrzeli

wrzody żołądka

wspomaganie trawienia

astma

depresja/poprawa nastroju

nadciśnienie

rany na skórze

bóle kręgosłupa

trądzik

68%

22%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

tak

nie

nie wiem



Natalia Żak, Piotr Przybyłowski 252 

wiedzy jest na średnim poziomie, natomiast 8% osób uważa, że nic nie wie na 

ten temat. Nieliczni (3%) uważają, że ich poziom wiedzy w danym zakresie jest 

bardzo wysoki, a 12% uważa, że wie dużo na temat produktów pochodzenia 

pszczelego (rys. 11). 
 

 
Rysunek 11. Samoocena poziomu wiedzy ankietowanych na temat apiterapii oraz pro-

duktów pszczelich 

Źródło: badania własne. 

Ankietowani wskazują, że swoją wiedzę na temat apiterapii oraz produk-

tów pochodzenia pszczelego czerpią głównie od: pszczelarzy i sprzedawców 

(52%),  bliskich i znajomych (46%), z gazet (26%) i internetu (23%). Natomiast 

bardzo mały odsetek respondentów (1‒2%) jako źródło wiedzy o apiterapii 

wskazał reklamę, TV i lekarza. Z uzyskanych odpowiedzi wynika również, że 

powszechnym źródłem informacji o apiterapii nie jest szkoła i uczelnia. Wyniki 

przedstawiono na rysunku 12.  
 

 

Rysunek 12. Źródła informacji na temat apiterapii oraz produktów pochodzenia pszcze-

lego 

Źródło: badania własne. 
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Podsumowanie  

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że produkty pochodze-

nia pszczelego są sporadycznie stosowane w gospodarstwach domowych na 

terenie Trójmiasta i okolic. Ankietowani znają tylko te produkty, które były 

stosowane w ich domach od lat. Niektórzy wykazują większe zainteresowanie 

przetworami pszczelimi jako produktami pochodzenia naturalnego, a zarazem 

leczniczego. Ankietowani stosują te produkty jedynie jako środki wspomagają-

ce ogólne funkcjonowanie organizmu, a ich poziom wiedzy odnośnie do moż-

liwości stosowania produktów pszczelich na schorzenia o mniej ogólnym cha-

rakterze jest nieznaczny. Respondenci biorący udział w badaniu deklarują, że 

efekty działania przetworów pszczelich na organizm człowieka są widoczne po 

czasie, ale produkty te są drogie.  

Można wyciągnąć pewne wnioski: 

1. Miód jest najbardziej znanym produktem pszczelim. 

2. Ceny produktów pszczelich powinny być niższe, co zwiększy ich zakup 

przez konsumentów. 

3. Należy wprowadzać większą edukację w szkole i na uczelni w zakresie 

apiterapii, aby zwiększyć wiedzę oraz świadomość przyszłych  konsumen-

tów na temat produktów pochodzenia pszczelego, a szczególnie ich właści-

wości zdrowotnych. 

Bibliografia 

Chalcarz, W. (2004). Miód w żywieniu człowieka. Borgis ‒ Postępy Fitoterapii, 2, 91‒94.  

Cherbuliez, T. (2013). Apitherapy ‒ the use of honeybee products. W: M. Grassberger (red.), 
Biotherapy ‒ History, Principles and Practices. London: Springer. 

Kędzia, B., Hołderna-Kędzia, E. (2015). Możliwości stosowania produktów pszczelich pochodze-
nia roślinnego w onkologii. Borgis ‒ Postępy Fitoterapii, 2 (16), 107‒116. 

Kubina, R., Kubała-Dzik, A., Wojtyczka, R.D., Szaflarska-Stojko, E., Tylka, P. (2009). Przeciw-

nowotworowe oraz cytotoksyczne działanie propolisu. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 
9, 22‒24. 

Matysiak, J., Matysiak, J., Kokot, Z.J. (2008). Właściwości farmakologiczne jadu pszczelego. 

Nowiny Lekarskie, 77 (6), 453‒458. 

Robinson, A.R., Crane, L.A., Davidson, A.J., Steiner, J.F. (2002). Association between use of 

complementary/alternative medicine and health-related behaviors among health fair partici-
pants. Preventive Medicine, 34 (1), 51‒57. 

Stangaciu, S., Hartenstein, E. (2007). Leki z pszczelej apteki. Miodolecznictwo dla każdego. War-
szawa: Bauer-Weltbild Media. 

Trumbeckaite, S., Dauksiene, J., Bernatoniene, J., Janulis, V. (2015). Knowledge, Attitudes, and 

Usage of Apitherapy for Disease Prevention and Treatment among Undergraduate Pharma-

cy Students in Lithuania. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, 
Article ID 172502. 

WHO (2013). Traditional Medicine Strategy: 2014–2023 WHO, Geneva, Switzerland. 

Wilczyńska, A. (2012). Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości 
przeciwutleniające. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni. 



Natalia Żak, Piotr Przybyłowski 254 

Apitherapy among XXI Century Consumers ‒ Preliminary Studies 

Keywords: apitherapy, bee products, consumers 

Summary. Apitherapy is a traditional, natural method used for the prevention and 

treatment of diseases. In connection with the inclusion of modern medical practice of 

bee products and more frequent their widespread use, the paper discusses the use of 

products of bees in the prevention and treatment of diseases and determine the behavior 

of consumers in the market for products of bees. As a result of the study it can be con-

cluded that most consumers choose honey, as the most famous bee product origin. They 

know other bee products and their overall performance. However, they do not know 

which products can be applied on the condition of the less general nature. In addition to 

the low level of knowledge about the health properties of honey, respondents also point 

to the very high price of products of bees. 
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