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Wstęp 
 

Pozycja rynkowa podmiotów otoczenia jest ściśle związana z umiejętnością ko-
munikowania się, dyskusji i zrozumienia wzajemnych potrzeb w partnerskich re-
lacjach. Coraz częściej można zauważyć, że konsumenci w niewielkim stopniu 
mają świadomość swoich potrzeb konsumenckich i motywów wyborów oraz po-
staw i ich źródeł. Przekonanie o racjonalności konsumenta i dominacji w jego 
myśleniu procesów poznawczych jest podstawą rozważań wielu opracowań do-
tyczących zachowań konsumenckich. Często jest jednak inaczej – wiele wybo-

rów dokonywanych przez konsumenta jest opartych na zdecydowanie mniejszej 
liczbie informacji niż te, z których mógłby skorzystać, a w konsekwencji nie zaw-
sze są to najlepsze wybory. Konsekwencją zmian w rozumieniu konsumenta  
i procesów psychologicznych, towarzyszących podejmowaniu decyzji konsu-
menckich, jest wyraźna ewolucja badań zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
Współczesne relacje są często dodatkowo zakłócane z powodu różnicy pokoleń 

czy umiejętności komunikowania się – precyzowania potrzeb, artykułowania 
swoich myśli i wymiany poglądów. Najnowsze środki komunikowania w dużym 
stopniu zmodyfikowały tradycyjne rodzaje komunikacji. Problematyka zintegro-

wanej komunikacji marketingowej, wykorzystującej nowoczesne narzędzia jest 
zatem bardzo aktualna, szczególnie w kontekście trwałych relacji, opartych na 
wzajemnym zaufaniu i wspólnych korzyściach. Nowocześnie rozumiana komu-
nikacja marketingowa powinna zarządzać dialogiem firmy z otoczeniem rynko-
wym, uwzględniając zmiany, jakie zachodzą w zachowaniach podmiotów na nim 
działających. 

Autorzy artykułów ujmują omawiane zagadnienia bardzo różnorodnie, co 
przyczynia się do tego, że prezentowana publikacja może być przydatna szero-

kiemu gronu odbiorców. Rozważania teoretyczne i wyniki badań prezentują au-
torzy z licznych ośrodków akademickich. Ich publikacje dowodzą indywidual-
nego i wielowątkowego podejścia do poruszanej problematyki. 

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

Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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Summary. The article aims to examine the issue of credibility of information placed on 

food packaging from the perspective of food processors and distributors in Poland. With 

the use of the CAWI methodology, 78 completed questionnaires were obtained. We 

used correlations, t-statistics, ANOVAs and simple and multiple regressions. In a multi-

ple regression model, a series of predictors of the credibility were tested. We arrived at 

a model with 5 statistically significant independent variables. They include: 1) a convic-

tion that the quantity of nutritional claims is appropriate; 2) the understandability of 

information on the packaging; 3) the share of products with health claims in the offer of 

the companies under study; 4) self-reported healthiness of one’s nutrition and 5) the 
tenure of respondents in the examined companies. The perceived credibility increases 

with an increase in variables 1, 2, and 4 and falls with an increase in variables 3 and 5. 

Introduction 

Most food products can be classified as credence goods and regulations exist to 

provide consumers with a substitute for the lacking information and trust. Cer-

tain producers of low-quality food products benefit by cheating under a not 

fully credible regulation (Anania, Nisticò, 2004). Food labelling represents  
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a valuable tool to help consumers make informed decisions about their diet and 

lifestyle (Wills, Schmidt, Pillo-Blocka, Cairns, 2009). In fact, its importance 

should not be underestimated in the whole supply chain. There is a considerable 

number of studies dealing with consumer perceptions of food labels. However, 

there is a lack of research on the perceived credibility of food labels among 

processors and distributors. 

This paper aims to examine the issue of the perceived credibility of infor-

mation on food packaging among food processors and distributors in Poland. In 

a model of a multiple regression, we have identified 5 statistically significant 

predictors of this attitude.  

Literature review 

Country image exerts a significant influence on practitioners' credibility as-

sessments of food standards. In a recent study (Wongprawmas, Padilla Bravo, 

Lazo, Canavari, Spiller, 2015), standards from the UK were perceived as the 

most credible whereas standards from China were perceived as the least credi-

ble. Consumers suffer from an information asymmetry on the healthy food mar-

ket (Nestorowicz, 2014). There is a strong correlation between the perception of 

European quality signs and the attitude toward origin and organic food (Bryła, 

2017). The adoption of a quality sign, which may be treated as a collective 

brand, contributes a tan increase in credibility and recognition of producer 

brands (Bryła, 2012). Among consumers, there is poor information about quali-

ty labels and a lack of confidence that certified products have declared charac-

teristics (Velčovská, Del Chiappa, 2015). The credibility of PGI and PDO labels 

is influenced by their low familiarity (Velčovská, Sadílek, 2014). Divergence in 

consumer and regulatory interpretations of labelling creates a situation where 

labelling may be fully compliant with all relevant legislation and regulation, and 

still be perceived as misleading by consumers (Tonkin, Meyer, Coveney, Webb, 

Wilson, 2016). Highly educated consumers are more likely to distrust the in-

formation on food labels, and are more willing to use a device to validate food 

label content (Charlebois, Schwab, Henn, Huck, 2016). 

Although small groups of consumers may be satisfied with a number of 

different eco-labelling schemes, the majority of them fall short of providing  

a credible quality assurance (Nilsson, Tunçer, Thidell, 2004). Consumer confi-

dence is highest in countries with substantial state involvement in organic label-

ling (Sønderskov, Daugbjerg, 2011). Specific arguments consistently yield 

greater eco-label trust and positive attitudes toward the product and label 

source, but only with low-involvement products is source important, with cor-

porate labels yielding more positive attitudes (Atkinson, Rosenthal, 2014). 

Knowledge does not lead to trust, but trust replaces knowledge, and consumers 

largely seek confirmation of their views when they have already made up their 
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minds about organics (Thorsøe, Christensen, Povlsen, 2016). The perceived 

authenticity of origin and organic food depends, among others, on labelling, in 

particular having a European quality sign (Bryła, 2015a; Bryła, 2015b; Bryła, 

2016). Under appropriate third-party or governmental oversight, process labels 

can effectively bridge the informational gap between producers and consumers, 

satisfy consumer demand for broader and more stringent quality assurance crite-

ria, and ultimately create value for both consumers and producers, but process 

labelling also can have serious unintentional consequences (Messer, Costan-

ingro, Kaiser, 2017). 

Health-related information is likely to be seen as a reminder or signal; con-

sumers tend to be reluctant to accept food labels a source of new information 

about diet-disease relationships (Derby, Levy, 2001). Many nutrition and health 

claims are seen by consumers as advertising that could be misleading, deceptive 

or confusing (Chan, Patch, Williams, 2005). Incongruence regarding the level 

of fat in the product results in lower trust in the claim information but do not 

affect trust in the Nutrition Facts data (Garretson, Burton, 2000). There is  

a confirmatory bias to believe the functional food health claim on the part of 

more health conscious consumers (Naylor, Droms, Haws, 2009). A study in  

a group of 500 residents of Olsztyn, over 16 years old, recruited mainly in the 

shopping centres and popular public places in 2009–2010, demonstrated that 

age significantly differentiated respondents’ opinions on perceiving the nutri-

tional value as useful and important information. The influence of education on 

the perception of the nutritional value in the process of product choice was also 

observed (Staniewska, Panfil-Kuncewicz, Staniewski, Mieczkowska, 2010). 

Material and methods 

A survey was addressed to Polish food processors and distributors. The sample 

consisted of 78 companies. The predominant field of activity of 50 respondents 

was food processing and production and for 26 respondents, it was food distri-

bution, in particular wholesaling; 2 respondents indicated another focus of their 

activities. The survey was carried out with the use of the CAWI (Computer 

Assisted Web Interview) methodology by the author himself. For the analysis of 

our results, we apply correlations, t-statistics, ANOVAs, and simple and multi-

ple regressions. Our analyses are conducted in MS Excel and Statistica 12.0.  

Results 

The respondents were asked to assess the credibility of certain types of infor-

mation on food labels (tab. 1). A 5-degree Likert scale was used. In the total 

sample of 78 companies, expiry date was evaluated as the most credible infor-

mation type. It was followed by the list of ingredients and organic certificates. 
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Relatively, the lowest perceived credibility concerned health claims and quality 

signs. The distribution of answers in the subgroup of food processors was very 

similar as in the total sample. Only nutrition claims were considered less credi-

ble than quality signs in this group of respondents. Among food distributors, the 

first three positions were identical as among processors, and the lowest level of 

credibility was also attributed to health claims. There was a distinctive con-

sistency in the pattern of answers provided by food processors and distributors 

regarding their evaluation of credibility of selected types of information on the 

packaging of food products. This consistency was confirmed by the lack of any 

statistically significant differences in particular evaluations of the information 

types. The mean evaluation for all the six analysed information types was calcu-

lated and it was fed into all subsequent analyses of correlations and regressions. 

Table 1 

The evaluation of credibility of selected types of information on food packaging 

Information type 

Information credibility 

total sample processors distributors 
P-D comparison  

t p 

Expiry date 4.128 4.120 4.154 ‒0.173 0.863 

List of ingredients 3.846 3.880 3.846 0.145 0.885 

Organic certificate 3.615 3.600 3.769 ‒0.562 0.576 

Nutrition claims 3.423 3.340 3.654 ‒1.452 0.151 

Quality signs 3.282 3.360 3.231 0.557 0.579 

Health claims 3.013 2.960 3.154 ‒0.784 0.435 

Mean 3.551 3.543 3.635 ‒0.588 0.558 

Source: own research. 

We observed a statistically significant difference in the evaluation of cred-

ibility between men and women. Female respondents tended to assess it signifi-

cantly higher than males (3.725 v. 3.417; t = –2.130; p = 0.036). 

The mean evaluation of credibility of information on the food labels was 

taken as an input to correlation analyses with selected variables (tab. 2). 6 out of 

11 linear correlations under study turned out to be statistically significant at the 

level of p < 0.05. The perceived credibility was correlated to the largest extent 

with: 1) the understandability of information placed on food labels; 2) the share 

of products with health claims in the offer of the company; 3) the age of the 

respondent. Statistically significant correlations with the evaluation of credibil-

ity were also observed for: the tenure of the respondent in the company under 

study, self-reported knowledge about healthy nutrition and self-reported health-

iness of one’s nutrition. 
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Table 2 

The correlations of the evaluation of credibility of information on the label  

with selected variables 

Variable r p 

Understandability of information on the label 0.410 < 0.001 

Agreement with opinion 1 ‒0.152 0.185 

Agreement with opinion 2 ‒0.198 0.082 

Share of products with health claims (a) ‒0.367 0.001 

Share of products with nutrition claims (a) ‒0.071 0.537 

Number of employees of the company  0.022 0.847 

Age of the company under study 0.107 0.353 

Age of the respondent ‒0.300 0.008 

Tenure of the respondent in the company  ‒0.254 0.025 

Self-reported healthiness of one’s nutrition 0.233 0.040 

Self-reported knowledge about healthy nutrition 0.247 0.029 

Note: opinion 1 – the use of unreliable health claims is a serious problem in Poland; opinion 2 

– the use of unreliable nutrition claims is a serious problem in Poland; a – in the offer of the 

company under study 

Source: own research. 

The perceived credibility turned out to differ according to the evaluation of 

the quantity of information put on food packaging (tab. 3). In order to examine 

the variance, we applied ANOVAs. Those who assessed the quantity of infor-

mation as appropriated evaluated the perceived credibility higher than those 

who claimed that the quantity of information was excessive. Statistically signifi-

cant differenced were observed for nutrition claims and quality signs. 

Table 3 

The relationship between the evaluation of the quantity of selected types of information 

on the packaging of food products and the perceived credibility (ANOVAs) 

Information type 
Information quantity  

too much appropriate too little F p 

Health claims 3.356 3.638 3.604 1.415 0.249 

Nutrition claims 3.167 3.711 3.422 4.832 0.011 

Quality signs 3.312 3.707 3.717 3.749 0.028 

Source: own research. 

A serious of additional analyses did not confirm statistically significant 

impact on the perceived credibility of a number of other variables. For instance, 

engaging in online sales did not influence the perceived credibility in a signifi-

cant way (3.618 v. 3.533; t = 0.474; p = 0.637). Offering certain types of prod-

ucts (diet supplements, organic food, functional food, and fair trade products) 

also did not affect significantly the perceived credibility. The strongest impact 

was observed for offering organic food, but it did not reach statistical signifi-
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cance (3.667 v. 3.457; t = 1.425; p = 0.158). Additional ANOVAs enabled us to 

discard the influence of: the location of the companies under study by city size 

(F = 1.189; p = 0.317), the industry branch structure of the companies (F = 1.378; 

p = 0.222), the level of education of the respondent (F = 2.216; p = 0.116), and 

the position of the respondent in the company under study (F = 0.885; p = 0.478). 

Those variables that indicated statistically significant influence in the 

above reported analyses were tested in simple regressions in which the mean 

perceived credibility was the dependent variable. Taken separately, the follow-

ing independent variables turned out to have a statistically significant impact on 

the perceived credibility of information put on food packaging: sex (for being  

a woman β = 0.237; Standard Error (SE) = 0.111; t = 2.130; p = 0.036), age of 

the respondent (β = –0.300; SE = 0.109; t = –2.745; p = 0.008), tenure of the 

respondent in the company under study (β = –0.254; SE = 0.111; t = –2.288; 

p = 0.025), self-reported healthiness of one’s nutrition (β = 0.233; SE = 0.112; 

t = 2.088; p = 0.040), self-reported knowledge about healthy nutrition (β = 0.247; 

SE = 0.111; t = 2.222; p = 0.029), share of products with health claims in the 

offer of the company under study (β = –0.366; SE = 0.107; t = –3.431; 

p < 0.001), conviction that the quantity of nutrition claims is appropriate 

(β = 0.315; SE = 0.109; t = 2.891; p = 0.005), conviction that the quantity of 

quality signs is appropriate (β = 0.237; SE = 0.111; t = 2.130; p = 0.036), and the 

understandability of information on food packaging (β = 0.409; SE = 0.105; 

t = 3.913; p < 0.001). 

Variables that were statistically significant in simple regressions were used 

to construct a multiple regression model serving to explain the perceived credi-

bility of information on food packaging (tab. 4).  

Table 4 

Selected predictors of the perceived credibility of information on food packaging among 

processors and distributors (a multiple regression model) 

Independent Variables β SE t(72) p 

Quantity (a) 0.360 0.093 3.887 < 0.001 

Understandability (b) 0.311 0.096 3.229 0.002 

Share (c) –0.197 0.096 ‒2.053 0.044 

Healthiness (d) 0.198 0.094 2.118 0.038 

Tenure (e) –0.229 0.091 ‒2.521 0.014 

Notes: a – a conviction that the quantity of nutrition claims is appropriate; b – of information 

on the packaging; c – of products with health claims in the offer of the companies under 

study; d – self-reported healthiness of one’s nutrition; e – of respondents in the examined 

companies; N = 78, R2 = 0.417, p < 0.00001. 

Source: own research. 
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Step by step, insignificant variables were removed. As a result, we arrived 

at model with 5 independent variables. The model is highly significant 

(p < 0.00001) and explains over 40% of the variance of the dependent variable. 

The perceived credibility increases with an increase in the conviction that the 

quantity of nutrition claims on food labels is appropriate, an increase in the per-

ceived understandability of information placed on food labels, and an increase 

in the self-reported healthiness of one’s nutrition. The perceived credibility is 
negatively affected by an increase in the share of products with health claims in 

the offer of the companies under study and an increase in the tenure of respond-

ents in the analysed companies. 

Conclusions 

To the best of our knowledge, this is the first study to examine the perceived 

credibility of information placed on food labels among processors and distribu-

tors. Previous studies focussed only on the perspective of consumers. We tried 

to identify certain factors influencing the evaluation of credibility of such in-

formation in a sample of Polish food processors and distributors. We obtained  

a statistically significant model with five independent variables. The trust in 

food labels depends on: 1) a conviction that the quantity of nutrition claims is 

appropriate; 2) the understandability of information on the food packaging; 3) 

the share of products with health claims in the offer of the companies under 

study; 4) the self-reported healthiness of one’s nutrition among the respondents, 

and 5) the tenure of respondents in the companies under study. Factors 1, 2 and 

4 exert a positive influence on the perceived credibility of food labels, while 

predictors 3 and 5 diminish the perceived credibility. 
 

Our research study was funded by the National Science Centre within an Opus re-

search grant no. 2015/17/B/HS4/00253. 
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Wybrane uwarunkowania oceny wiarygodności informacji na opakowaniach  

żywności wśród przetwórców i dystrybutorów 

Słowa kluczowe: informacje, opakowanie, etykietowanie żywności, oświadczenia 
zdrowotne, oświadczenia żywieniowe, marketing żywności 

Streszczenie. Celem artykułu jest zbadanie problemu wiarygodności informacji 
umieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych z perspektywy przetwór-
ców i dystrybutorów żywności w Polsce. Z wykorzystaniem metodyki CAWI uzyskano 
78 wypełnionych kwestionariuszy. Posłużono się korelacjami, statystykami t, analizami 

ANOVA oraz prostymi i wielorakimi regresjami. W modelu regresji wielorakiej przete-

stowano serię predyktorów wiarygodności. Otrzymano model z pięcioma statystycznie 

istotnymi zmiennymi niezależnymi. Obejmują one: 1) przekonanie, że liczba oświad-
czeń żywieniowych jest odpowiednia; 2) zrozumiałość informacji na opakowaniu; 3) 

udział produktów z oświadczeniami zdrowotnymi w ofercie badanych przedsiębiorstw; 

4) samoocenę zdrowotności własnego sposobu odżywiania się i 5) staż pracy respon-
dentów w badanych firmach. Zauważono, że postrzegana wiarygodność wzrasta wraz ze 
wzrostem wartości zmiennych 1, 2 i 4, a spada przy wzroście zmiennych 3 i 5. 

Translated by Paweł Bryła   
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Streszczenie. Ocena poziomu dobrobytu, realizacja wydatków konsumpcyjnych i ich 
struktura wykazują znaczne dysproporcje wśród gospodarstw domowych o różnych 
cechach społecznych, demograficznych czy ekonomicznych. Dysproporcje te znajdują 
odzwierciedlenie zarówno w porównaniach obiektywnych, jak i subiektywnie postrze-
ganej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Za cel artykułu przyjęto próbę dia-
gnozy zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych z województwa podkarpac-
kiego. Wyniki badań własnych zrealizowanych w latach 2015/2016 z udziałem 611 
respondentów pozwoliły na identyfikację percepcji poziomu dysproporcji społeczno-

ekonomicznych występujących wśród konsumentów oraz kierunków zmian w subiek-
tywnych wyznacznikach dobrobytu. Odniesiono się do zmian w wielkościach zakupów 
różnorodnych grup produktów, poziomu oszczędności i warunków życia.  

Wprowadzenie 

Współcześnie dobrobyt jest postrzegany jako zjawisko wielowymiarowe  
i obejmuje dążenia do równoważenia parametrów ekonomicznych z osobistymi, 
społecznymi i środowiskowymi (Rivera i in., 2018, s. 242‒251). Jednym z pod-

stawowych wyznaczników poziomu i jakości życia jest sposób rozdysponowa-
nia dochodów, w tym poziom i struktura realizowanej konsumpcji. Wzorce  
w tym zakresie często pozostają odmienne wśród konsumentów o zróżnicowa-
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nych cechach społecznych czy ekonomicznych, co odzwierciedla nie tylko róż-
nice w stylach życia, ale przede wszystkim w poziomie dobrobytu mieszkań-
ców.  

Celem artykułu jest identyfikacja różnic w realizowanej konsumpcji, wy-

stępujących między podgrupami konsumentów o odmiennych cechach w zakre-

sie miejsca zamieszkania, liczebności gospodarstwa domowego, poziomu do-
chodu, wykształcenia, wieku oraz płci. Zamierzeniu temu podporządkowano 
kategoryzację respondentów wykorzystaną do analizy w opracowaniu. Zakłada 
się przy tym istotne różnice w subiektywnej ocenie poziomu dobrobytu w anali-

zowanych podgrupach klasyfikacyjnych.  

Prezentowane wnioskowanie oparto na wynikach własnego badania prze-

prowadzonego na grupie 611 mieszkańców województwa podkarpackiego  

w ostatnim kwartale 2015 i pierwszym 2016 roku techniką wywiadu bezpo-
średniego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza. Respondentów do-

brano w sposób zgodny z założeniami doboru losowego i przypadkowego. 

Wywiad przeprowadzono wśród klientów 100 losowo wytypowanych podmio-

tów handlu detalicznego dysponujących w asortymencie produktami żywno-
ściowymi, z zastrzeżeniem, że o udział w badaniu proszony był co 20 klient 
danego podmiotu. 

Uzyskane informacje prowadzą do uogólnienia, że większość konsumen-

tów traktuje sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jako stabil-
ną, a 1/4 uważa, że w ciągu ostatnich trzech lat uległa ona poprawie. Spostrze-
żenie to poparte jest także deklaracjami wskazującymi na dostatnie życie re-
spondentów, potwierdzone wzrostem konsumpcji żywności i odzieży przy sta-
bilizacji zakupów dóbr trwałego użytku, jednak przy spadku zakupów produk-
tów luksusowych. 

Uwarunkowania i tendencje w zachowaniach konsumenckich 

Na decyzje konsumentów wpływa wiele uwarunkowań wynikających m.in.  

z trzech nakładających się na siebie zjawisk – bieżącej sytuacji gospodarczej 
kraju i samego gospodarstwa domowego, procesów będących następstwem 
integracji z Unią Europejską i globalizacji. W tym kontekście należy wskazać 
na stopień rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego, społecznego i kulturowego 
kraju, system funkcjonowania i zarządzania gospodarką, działanie mechani-
zmów rynkowych, politykę państwa, postęp ekonomiczny i technologiczny, 
poziom PKB, bezrobocia i inflacji, transformację gospodarki, przekształcenia  
w formach własności, procesy integracyjne i globalizacyjne jako na czynniki 
wynikające z otoczenia warunkujące zachowania konsumentów (Włodarczyk-

Śpiewak, 2011, s. 11‒12). 

Należy zauważyć, że zachowania konsumenckie są pochodną wielu czyn-
ników nie tylko dochodowych (Cyrek, 2009, s. 71‒79), a o pozycji konsumenta 
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zarówno w odbiorze społecznym, jak i jego własnym przesądza często to, co 

posiada i konsumuje. Występowanie we współczesnej konsumpcji, takich jej 

cech jak wirtualizacja, ekologizacja czy domocentryzacja odzwierciedla jej 

wysoki poziom rozwoju. Wskazuje także, że zachowania polskich konsumen-
tów nie odbiegają znacząco od zachowań obserwowanych u konsumentów  
w wielu europejskich krajach, charakteryzujących się wyższym poziomem roz-
woju niż Polska (Olejniczuk-Merta, 2011, s. 28). Przejawem tej zgodności jest 
również serwicyzacja konsumpcji, która wiąże się z dematerializacją oraz po-
stępującą komplementarnością i konwergencją towarowo-usługową (Cyrek, 

2013, s. 25). 

Dla zachowań konsumpcyjnych polskiego społeczeństwa charakterystycz-
na jest również ich transformacja z modelu ilościowego utrwalonego w latach 
70. XX wieku w kierunku aspektów jakościowych stanowiących podstawę 
wyższej jakości życia (Senda, 2000, s. 23). Jakość życia obejmuje przy tym 
różne obszary: fizyczny (szeroko rozumiany stan zdrowia), ekonomiczny (kon-
sumpcja i stan posiadania dające satysfakcję), społeczny (satysfakcjonujące 
poczucie przynależności do grupy społecznej, aktywność i pozycja społeczna)  
i psychologiczny (postrzeganie siebie jako człowieka szczęśliwego). Cechy te 

mogą być prezentowane w formie zobiektywizowanej, w postaci stosownych 

miar, jednak często przybierają postać „poczucia jakości życia”, pozostawiając 
do jego opisu wyłącznie podejście subiektywne samego konsumenta (Kramer, 
2011, s. 8). Większe znaczenie dla konsumentów zyskuje zatem wykorzystanie 

czasu wolnego i rekreacja, zdrowie, dobry wygląd i forma fizyczna, a sam kon-
sument staje się indywidualistą w swoich wyborach (Senda, 2000, s. 23).  

Zmiany wydatków gospodarstw po integracji Polski ze strukturami UE 

wskazują na malejący udział żywności w makrostrukturze spożycia i wzrost 
znaczenia dóbr nieżywnościowych i usług. W przypadku produktów żywno-
ściowych widoczne stają się ponadto w ostatnich latach przesunięcia decyzji 

konsumpcyjnych i zmiany jakościowe, zmierzające do wzrostu zainteresowania 
gospodarstw domowych produktami o wyższej jakości i wartości dodanej, wy-

godnymi w użyciu, oszczędzającymi czas na przygotowanie posiłków, wpływa-

jącymi na urozmaicenie i wartość żywieniową diety (Świetlik, 2015, s. 360). 

W kontekście tych uwarunkowań subiektywnej ocenie respondentów  
z województwa podkarpackiego poddano zmiany statusu materialnego ich go-

spodarstw domowych w okresie minionych trzech lat oraz zjawiska charaktery-

zujące typowe sytuacje zakupowe z ich udziałem w okresie roku poprzedzają-
cego badanie. 

Postrzeganie zmian sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych 

W subiektywnej ocenie co czwartego respondenta sytuacja materialna w jego 

gospodarstwie domowym w czasie minionych trzech lat uległa poprawie. Bli-
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sko 60% badanych nie dostrzegało w niej wyraźnych zmian. Co szósty badany 
uznał ją natomiast za gorszą niż trzy lata temu (tab. 1‒3). 

Większym krytycyzmem wykazali się przy tym mieszkańcy wsi, którzy 
częściej niż respondenci z miast województwa podkarpackiego oceniali sytuację 
materialną jako gorszą i rzadziej jako lepszą (tab. 1). Na wsi częściej niż w mie-
ście dostrzegano także stagnację w poziomie dobrobytu. Nie zaskakuje wyraź-
ny, jednokierunkowy związek między wyższym poziomem dochodu przypada-
jącego na jednego członka gospodarstwa domowego i większym udziałem de-
klaracji o poprawie sytuacji materialnej rodziny. Podobnie konsumenci o naj-

wyższych dochodach relatywnie najrzadziej wskazywali na pogarszanie się ich 
sytuacji materialnej (określał ją tak niespełna co 10 badany), a odsetek takich 
deklaracji wzrastał wraz z obniżaniem się poziomu dochodu w przeliczeniu na 
członka gospodarstwa domowego z nieznacznym zaburzeniem tej tendencji  
w podgrupie o dochodzie w przedziale 601‒1000 zł. 

Tabela 1 

Ocena sytuacji materialnej rodziny w ciągu ostatnich trzech lat  
(wg miejsca zamieszkania i poziomu dochodów) (w %) 

 

Ogółem 

Miejsce 

zamieszkania 

Dochód na członka gospodarstwa 
domowego w zł 

miasto wieś do 600 
601‒
1000 

1001‒
1500 

1501‒
2500 

pow. 
2500 

Klienci ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Poprawiła się 24,2 27,4 19,5 11,5 19,5 20,4 31,9 55,6 

Pozostała bez zmian 59,2 57,0 62,6 55,1 65,4 62,8 57,2 35,6 

Pogorszyła się 16,5 15,6 17,9 33,3 15,1 16,8 10,9 8,9 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Większą dywersyfikacją charakteryzowała się sytuacja materialna więk-
szych gospodarstw, w których relatywnie częściej niż w jedno- i dwuosobo-

wych gospodarstwach deklarowano zarówno jej poprawę, jak i pogorszenie 

(tab. 2). Rzadziej natomiast wskazywano w nich na stabilizację sytuacji mate-
rialnej. Częściowo sytuacja taka wynikać może z większej dynamiki w sytuacji 
zawodowej i zatrudnieniu liczniejszych członków rodzin. 

Większymi optymistami w ocenie poziomu dobrobytu okazali się męż-
czyźni, którzy znacznie częściej skłonni byli do formułowania spostrzeżenia  
o poprawie sytuacji materialnej i rzadziej uznawali ją za pozostającą bez zmian 
czy pogarszającą się. Wskazuje to po części na wciąż utrzymującą się maskuli-
nizację rynku pracy i korzystniejszą sytuację mężczyzn dotyczącą poziomu 

wynagrodzenia. 
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Tabela 2 

Ocena sytuacji materialnej rodziny w ciągu ostatnich trzech lat  
(wg liczebności członków gospodarstw domowych i płci) (w %) 

 
Ogółem 

Liczebność gospodarstwa domowego Płeć 

1 2 3‒5 
6  

i więcej 
kobieta mężczyzna 

Klienci ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Poprawiła się 24,2 23,1 18,4 24,9 32,8 21,4 29,1 

Pozostała bez zmian 59,2 61,5 66,7 58,3 48,3 60,1 57,8 

Pogorszyła się 16,5 15,4 14,9 16,8 19,0 18,6 13,0 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Poprawa sytuacji materialnej dostrzegana była przede wszystkim przez 
osoby poniżej 36 lat (tab. 3). Przeciwnie osoby starsze wskazywały na jej nega-

tywne zmiany. Rosnący poziom wykształcenia respondentów biorących udział 
w badaniu wiązał się z rosnącym odsetkiem osób wyrażających zadowolenie ze 
zmian w poziomie sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. Jednocześnie 
niższe wykształcenie korelowało z wyższym odsetkiem wskazań na pogarszają-
cą się sytuację materialną. 

Tabela 3 

Ocena sytuacji materialnej rodziny w ciągu ostatnich trzech lat 
(wg wieku i wykształcenia) (w %) 

 
Ogółem 

Wiek Wykształcenie 

15‒25 
lat 

26‒35 
lat 

36‒50 
lat 

powy-

żej 50 
lat 

pod-

sta-

wowe 

zawo-
dowe 

śred-
nie 

wyż-
sze 

Klienci ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Poprawiła się 24,2 28,5 34,8 19,4 11,5 12,0 19,0 20,4 30,7 

Pozostała bez zmian 59,2 59,9 57,8 56,8 62,3 64,0 58,3 62,0 56,4 

Pogorszyła się 16,5 11,6 7,4 23,7 26,2 24,0 22,6 17,6 12,8 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Tezę o istotnym zróżnicowaniu w subiektywnej ocenie poziomu dobrobytu 
w analizowanych podgrupach klasyfikacyjnych zweryfikowano z wykorzysta-

niem statystycznej procedury chi kwadrat. Porównanie zakresu empirycznego  

i hipotetycznego pozwala, na poziomie α = 0,05, stwierdzić istnienie statystycz-
nie istotnych różnic w deklaracjach konsumentów dotyczących zmian w sytua-
cji materialnej rodziny w ciągu ostatnich trzech lat, w klasyfikacji według do-
chodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, płci, wieku i wy-
kształcenia. Podniesienie wartości α do 0,1 pozwala wskazać także na zróżni-



Piotr Cyrek 22 

cowane deklaracje w tym zakresie w podgrupach mieszkańców miast i wsi. 
Różnice opisywane w kategoriach według liczebności gospodarstwa domowego 
nie mają natomiast znamion istotności statystycznej. 

Zmiany w poziomie życia i zakupach wybranych kategorii produktów 

Respondenci skłonni byli do określenia poziomu życia jako dostatniego, co 

związane było głównie z poprawą warunków mieszkaniowych, jednak przy 

ograniczeniu zakupów dóbr luksusowych i stagnacji w zakupach dóbr trwałego 
użytku (tab. 4). Wzrost zakupów dotyczył żywności oraz produktów odzieżo-
wych. Mimo optymizmu dotyczącego sytuacji rozpatrywanej ogółem, konsu-

mentom towarzyszyła raczej skłonność do oszczędzania niż do wydatków oraz 

niechęć do zaciągania kredytu. 

Tabela 4 

Poziom życia i gospodarowanie dochodem w podkarpackich gospodarstwach  

domowych (wg miejsca zamieszkania i poziomu dochodów) 

 

Ogó-
łem 

Miejsce 

zamieszkania 

Dochód na członka gospodarstwa 
domowego w zł 

miasto wieś do 600 
601‒
1000 

1001‒
1500 

1501‒
2500 

pow. 
2500 

Życie na granicy ubóstwa (‒)/ 

życie dostatnie (+) 0,53 0,51 0,54 0,18 0,38 0,62 0,55 1,18 

Skłonność do oszczędzania (‒)/ 

skłonność do wydatków (+) ‒0,26 ‒0,24 ‒0,28 ‒0,47 ‒0,44 ‒0,14 ‒0,26 0,29 

Zaciągnięcie kredytu (‒)/  

oszczędności (+) 0,08 0,05 0,13 0,12 -0,01 0,11 ‒0,04 0,60 

Spadek (‒)/wzrost (+) kon-

sumpcji żywności 0,20 0,30 0,05 -0,12 0,20 0,35 0,21 0,11 

Spadek (‒)/wzrost (+)  zakupów 
odzieży 0,24 0,26 0,21 0,15 0,13 0,34 0,22 0,38 

Spadek (‒)/wzrost (+) zakupów 
dóbr trwałego użytku 0,00 0,01 ‒0,02 -0,29 ‒0,09 0,07 0,05 0,40 

Spadek (‒)/wzrost (+) zakupów 
dóbr luksusowych ‒0,25 ‒0,19 ‒0,33 -0,40 ‒0,43 ‒0,24 ‒0,22 0,53 

Pogorszenie (‒)/poprawa (+) 

warunków mieszkaniowych 0,46 0,41 0,52 0,06 0,48 0,49 0,43 0,98 

Wartości ustalono jako średnią ze wskazań respondentów według skali ‒3 do +3, przyjmując  
0 – nie mam zdania, +3 – całkowicie się zgadzam. 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Wyniki badań własnych przeprowadzonych w województwie podkarpac-
kim wskazują na ograniczony optymizm w subiektywnej ocenie poziomu życia 
oraz kierunków jego zmiany, zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i wsi. 

Wśród respondentów, którzy opisywali typowe sytuacje dla własnego gospo-
darstwa domowego w ciągu ostatniego roku, przeważały wskazania na życie  
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w dostatku oraz poprawę warunków mieszkaniowych. Zauważyć jednak można 

także różnice w charakterystykach ekonomicznych opisujących mieszkańców 
miast i wsi. Respondenci ze wsi byli bardziej skłonni do określania sytuacji 
własnych gospodarstw domowych jako dostatniej. Ponadto, to przede wszyst-
kim mieszkańcy wsi doświadczali pozytywnych zmian, wyrażających się po-
prawą warunków mieszkaniowych. Takie tendencje pozwalają wnioskować  
o istnieniu przesłanek do stopniowego zmniejszania dysproporcji przestrzen-
nych w poziomie dobrobytu w regionie Podkarpacia. 

Zaobserwowano ponadto różnice w kierunkach zmian rozdysponowania 
dochodów. Niezależnie od miejsca zamieszkania badani uznawali, że rośnie ich 
skłonność do oszczędzania, a deklaracja ta została potwierdzona wzrostem po-
ziomu oszczędności. Takie schematy były jednak typowe przede wszystkim na 

wsi, sugerując istnienie odmiennych wzorców zachowań określonych większą 
zapobiegliwością mieszkańców wsi. Bardziej konsumpcyjny styl życia miesz-
kańców miast przejawiał się ponadto wskazaniami na wzrost zakupów większo-
ści grup towarowych: żywności, odzieży, dóbr trwałego użytku i znacznie 
mniejsze ograniczenia w zakupach dóbr luksusowych niż na wsi. Podobne tren-
dy charakteryzowały również wiejskie gospodarstwa domowe, jednak wzrosty 
zakupów dotyczyły jedynie odzieży i żywności, a ich skala była niższa niż  
w mieście. W odniesieniu do dóbr trwałego użytku oraz luksusowych miesz-
kańcy wsi deklarowali ograniczenie wydatków. 

Wzrost poziomu dochodów przypadających na członka gospodarstwa do-
mowego wiązał się ze wzrostem natężenia opinii o poprawie poziomu życia 
oraz malejącą skłonnością do oszczędzania, choć z nieznacznym wyjątkiem  
w grupie o dochodach w przedziale 1501‒2500 zł. Wśród respondentów o do-
chodzie powyżej 2500 zł odnotowano także deklaracje o wzroście wydatków. 
Ten poziom dochodów pozwalał także na generowanie oszczędności. Zgodne  

z założeniami konceptualnymi jest spostrzeżenie, że wraz ze wzrostem docho-
dów wzrastała konsumpcja produktów żywnościowych, jednak tendencja ta 

ulega odwróceniu przy dochodach przekraczających 1500 zł. Przy tym pozio-
mie dochodów prawdopodobnie możliwe było pełne zaspokojenie potrzeb żyw-
nościowych badanych osób. Wzrost dochodów związany był także ze wzrostem 

skłonności do zakupów dóbr trwałego użytku oraz luksusowych. O ile w pod-
grupach o dochodzie poniżej 1000 zł odnotowano spadki zakupu dóbr trwałego 
użytku, to w przedziale 1501‒2500 zł wskaźniki przyjęły wartości dodatnie 
informujące o wzroście zakupów tych produktów, a w podgrupie powyżej 2500 
zł wartości te wzrosły pięciokrotnie. Istotne zmiany związane ze wzrostem do-
chodu odnotowano także w przypadku dóbr luksusowych, do których zakupu 
skłonność wzrosła dwukrotnie przy granicy 1000 zł, by następnie uzyskać war-
tość 0,53 przy dochodzie powyżej 2500 zł. Osoby o najwyższym statucie ma-
jątkowym najchętniej przyznawały także, że ich warunki mieszkaniowe uległy 
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poprawie. Poglądy takie z o połowę mniejszym przekonaniem wyrażali respon-
denci o dochodach w przedziale 601‒2500 zł. Najmniej majętne osoby wyraża-
ły się znacznie bardziej krytycznie o swoich warunkach mieszkaniowych. 

Przekonanie o poprawie poziomu życia wzrastało wraz ze wzrostem li-
czebności gospodarstwa domowego, z którego pochodził respondent (tab. 5). 
Przekonanie takie przekładało się na ograniczenie skłonności do oszczędzania. 
Z wielkością gospodarstw domowych łączy się ponadto wzrost w zakupach 
dóbr trwałego użytku, odzieży oraz produktów żywnościowych, a także popra-
wa warunków mieszkaniowych, choć w przypadku trzech ostatnich kategorii 
tendencje te uległy załamaniu, co może wskazywać na trudniejsze warunki rea-
lizacji aspiracji największych gospodarstw domowych. 

Tabela 5 

Poziom życia i gospodarowanie dochodem w podkarpackich gospodarstwach  

domowych (wg liczebności członków gospodarstw domowych i płci) 

 
Ogółem 

Liczebność gospodarstwa 
domowego 

Płeć 

1  2  3‒5  

6  

i 

więcej 
kobieta 

mężczy-
zna 

Życie na granicy ubóstwa (‒)/ 
życie dostatnie (+) 0,53 0,37 0,39 0,58 0,60 0,47 0,61 

Skłonność do oszczędzania (‒)/ 
skłonność do wydatków (+) ‒0,26 ‒0,52 ‒0,28 ‒0,22 ‒0,14 ‒0,33 ‒0,13 

Zaciągnięcie kredytu (‒)/ 
oszczędności (+) 0,08 0,09 ‒0,04 0,14 ‒0,07 ‒0,02 0,25 

Spadek (‒)/wzrost (+) kon-

sumpcji żywności 0,20 0,11 0,12 0,25 0,14 0,16 0,27 

Spadek (‒)/wzrost (+) zakupów 
odzieży 0,24 0,02 0,09 0,33 0,21 0,23 0,26 

Spadek (‒)/wzrost (+) zakupów 
dóbr trwałego użytku 0,00 ‒0,14 0,02 0,01 0,07 ‒0,08 0,14 

Spadek (‒)/wzrost (+) zakupów 
dóbr luksusowych ‒0,25 ‒0,23 ‒0,34 ‒0,26 ‒0,03 ‒0,40 0,02 

Pogorszenie (‒)/poprawa (+) 

warunków mieszkaniowych 0,46 0,25 0,39 0,56 0,19 0,47 0,44 

Wartości ustalono jako średnią ze wskazań respondentów według skali ‒3 do +3, przyjmując 
0 – nie mam zdania, +3 – całkowicie się zgadzam. 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Większymi optymistami w ocenie większości charakterystyk ekonomicz-
nych własnych gospodarstw domowych okazali się mężczyźni, którzy z więk-
szym przekonaniem deklarowali pozytywne zmiany. W trakcie minionego roku 

kobiety były bardziej przekonane niż mężczyźni o poprawie sytuacji materialnej 

wyłącznie w zakresie warunków mieszkaniowych. Najwyższe różnice obliczone 
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na podstawie ustalonych wskaźników dotyczyły przy tym dóbr luksusowych, 
których zakupy kobiety określały jako malejące, mężczyźni zaś uważali że nie-
znacznie one wzrosły. Istotna różnica dotyczyła także zakupów dóbr trwałego 
użytku, które kobiety ograniczały, mężczyźni zaś zwiększali. Kobiety w więk-
szym stopniu przyznawały również konieczność zaciągnięcia kredytu, podczas 
gdy mężczyźni deklarowali wzrost oszczędności. 

Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych związana była z wie-
kiem respondentów (tab. 6). 

Tabela 6 

Poziom życia i gospodarowanie dochodem w podkarpackich gospodarstwach  
domowych (wg wieku i wykształcenia) 

 

Ogó-
łem 

Wiek Wykształcenie 

15‒25 
lat 

26‒35 
lat 

36‒50 
lat 

powy-

żej 50 
lat 

pod-

sta-

wowe 

zawo-
dowe 

śred-
nie 

wyższe 

Życie na granicy ubó-
stwa (‒)/życie dostatnie 

(+) 0,53 0,74 0,66 0,44 0,14 0,08 0,25 0,60 0,58 

Skłonność do oszczę-
dzania (‒)/skłonność do 

wydatków (+) ‒0,26 ‒0,07 ‒0,08 ‒0,44 ‒0,54 ‒0,36 ‒0,27 ‒0,32 ‒0,18 

Zaciągnięcie kredytu  
(‒)/ oszczędności (+) 0,08 0,23 0,06 –0,04 –0,01 ‒0,16 0,04 0,08 0,12 

Spadek (‒)/wzrost (+) 

konsumpcji żywności 0,20 0,38 0,36 0,12 ‒0,15 ‒0,28 0,07 0,12 0,37 

Spadek (‒)/wzrost (+) 

zakupów odzieży 0,24 0,58 0,37 ‒0,03 -0,17 0,16 0,10 0,13 0,39 

Spadek (‒)/wzrost (+) 

zakupów dóbr trwałego 
użytku 0,00 0,29 0,12 ‒0,14 -0,42 0,08 ‒0,14 ‒0,13 0,16 

Spadek (‒)/wzrost (+) 

zakupów dóbr luksuso-
wych ‒0,25 0,07 ‒0,03 ‒0,48 ‒0,74 ‒0,16 ‒0,48 ‒0,35 ‒0,09 

Pogorszenie (‒)/ 
poprawa (+) warunków 
mieszkaniowych 0,46 0,54 0,62 0,36 0,26 0,24 0,45 0,38 0,56 

Wartości ustalono jako średnią ze wskazań respondentów według skali ‒3 do +3, przyjmując 
0 – nie mam zdania, +3 – całkowicie się zgadzam. 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Osoby najmłodsze najlepiej oceniały swój status życiowy, warunki miesz-

kaniowe oraz możliwości do generowania oszczędności. W tej grupie badanych 

uzyskano także najwyższe wskaźniki dotyczące wzrostu konsumpcji produktów 
żywnościowych oraz zakupów odzieży, dóbr trwałego użytku czy luksusowych. 
Wraz z przechodzeniem do kolejnych grup wiekowych wskaźniki te ulegały 
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obniżeniu, by osiągnąć wartości ujemne, wskazujące na zmniejszenie zakupów, 

w przypadku produktów żywnościowych dla osób powyżej 50 lat, odzieży  
i dóbr trwałego użytku ‒ powyżej 35 lat, a produktów luksusowych ‒ powyżej 
25 lat. Relatywnie najniższe wskaźniki charakterystyk ekonomicznych uzyska-

ne z deklaracji najstarszych wśród badanych osób, odzwierciedlające obniżenie 
poziomu zakupów w ciągu minionego roku w połączeniu z koniecznością za-
ciągania przez nich kredytu, wskazują na dualny charakter uwarunkowań 
skłonności do oszczędzania rosnącej wraz z wiekiem badanych. Z jednej strony 

wynikać to może bezpośrednio z relatywnie niskich możliwości finansowych,  

z drugiej natomiast – z oszczędnego gospodarowania dostępnymi środkami 
wskutek dotychczasowych doświadczeń lub relacji międzypokoleniowych,  

w których osoby te wspierają finansowo swoje dzieci czy wnuki. 
Sytuację materialną jako dostatnią znacznie częściej określały osoby z co 

najmniej średnim wykształceniu. O ile jedynie w grupie osób z wykształceniem 
podstawowym zauważano konieczność zaciągania kredytów, to badani z wy-

kształceniem zawodowym przyznawali już, że są w stanie generować oszczęd-
ności, a dodatni wskaźnik informujący o tym zwiększał się w kolejnych gru-
pach osób legitymujących się dyplomami szkół średnich i uczelni wyższych. 

Podobną prawidłowość odnotowano w przypadku konsumpcji produktów żyw-
nościowych. Głównie osoby z najwyższym wykształceniem deklarowały wzrost 

zakupów odzieży, dóbr trwałego użytku oraz poprawę warunków mieszkanio-
wych, jednocześnie przy najwyższym (choć ujemnym) wskaźniku zakupów 
produktów luksusowych, wskazującym co prawda na ich ograniczenie, jednak 

relatywnie najniższe. 

Podsumowanie 

Wyniki badań przeprowadzonych w województwie podkarpackim pozwalają 
wyciągnąć wnioski o korzystnej ocenie bieżącej sytuacji gospodarstw domo-

wych, a jednocześnie wzroście zapobiegliwości respondentów, którzy starają 
się zgromadzić oszczędności, ograniczając zakupy dóbr nieodnoszących się do 
podstawowych potrzeb. Tego typu zachowania charakteryzują przy tym przede 
wszystkim osoby zamieszkujące tereny wiejskie, wśród których bardziej opty-

mistyczne oceny poziomu życia współwystępowały ze wzrostem zapobiegliwo-

ści, podczas gdy postawy respondentów z miast wskazują na większy konsump-
cjonizm, charakterystyczny także dla osób o najwyższym poziomie dochodów. 

Sytuację materialną, poziom życia i skłonność do konsumpcji wyżej oceniały 
ponadto osoby młode z wyższym poziomem wykształcenia. Większymi opty-
mistami okazywali się mężczyźni, którzy byli przekonani o poprawie wszyst-
kich charakterystyk związanych z poziomem życia, ustępując kobietom jedynie 
w wartościach wskaźnika dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych. 
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Summary. Perception of well-being, level and structure of consumption spending are 

strongly diversified among households with different social, demographic or economic 

features. Such disparities are reflected in both: objective and subjective comparisons of 

material situation of households. The objective of the paper is to diagnose consumption 

behaviour of households from Podkarpackie voivodeship. Results of the own research 

conducted in 2015 and 2016 with participation of 611 respondents allowed to identify  

a perceived level of socio-economic disparities among consumers and directions of 

changes in subjective indicators of well-being. The attention was paid to changes in 

levels of purchases of different groups of goods, levels of savings and living conditions. 
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Pracownik 50+ w świetle badań własnych –  
analiza porównawcza 

Kody JEL: C83, J01, M31 

Słowa kluczowe: segment 50+, wizerunek, ankieta audytoryjna, ankietyzacja interne-

towa, analiza porównawcza  

Streszczenie. Celem artykułu była analiza porównawcza wyników badań własnych na 
podstawie ankiety przeprowadzonej po raz pierwszy w 2012 roku, a następnie w 2018 

roku. Analiza miała na celu stworzenie wizerunku pracownika 50+ na podstawie opinii 

kobiet i mężczyzn w wieku co najmniej 18 lat. Głównym celem przeprowadzonych 
badań było poznanie opinii młodych osób (do 29 lat) na temat postrzegania pracowni-

ków z segmentu 50+. Dopełnieniem tego wizerunku była prezentacja opinii osób  
w wieku 30‒49 lat, a także osób mających co najmniej 50 lat. Celem szczegółowym 
było określenie parametrów, które niekorzystnie wpływają na postrzeganie pracowni-
ków 50+ przez wspomniane grupy wiekowe. Przedstawiono przykłady zawodów, któ-
rych, w opinii respondentów, nie powinni wykonywać pracownicy z segmentu 50+ oraz 

takich, w których sprawdzą się lepiej niż osoby z pokolenia Y i Z. Opisano zależności 
zachodzące między młodym i dojrzałym pokoleniem w obszarze wymiany wiedzy, 

umiejętności oraz reprezentowanych postaw pracowniczych. Zgromadzone dane opisa-
no za pomocą metod statystyki opisowej, wyznaczając wybrane miary przeciętne kla-
syczne i pozycyjne oraz sporządzając odpowiednie tabele.    
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Wprowadzenie 

We współczesnych organizacjach podstawą tworzenia ich wartości jest kapitał 
ludzki, stanowiący o przewadze konkurencyjnej organizacji. Taki model gospo-
darki opartej na wiedzy rodzi potrzebę nowego podejścia do zarządzania zaso-
bami ludzkimi (ZZL). Uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości ZZL będzie 
możliwe jedynie w sytuacji postrzegania pracowników jako kluczowego zasobu 
organizacji (Stankiewicz-Mróz, Lendzion, 2012, s. 7‒8).   

W związku z takim podejściem do wartości intelektualnej firmy istotna 

staje się kwestia rozwoju zawodowego pracowników z segmentu 50+. Skutecz-

ne zaspokajanie oczekiwań tej szczególnej grupy pracowników wymaga od 
pracodawców stosowania również wobec nich założeń nowoczesnej orientacji 
marketingowej opartej na holistycznym podejściu do każdego pracownika, nie-
zależnie od zajmowanego przez niego stanowiska (Baruk, 2012, s. 9‒10). 

Orientacja holistyczna, według Kotlera i Kellera (2017, s. 20‒21) jest rozwija-

niem, projektowaniem i wdrażaniem programów marketingowych, procesów  
i działań, o szerokim ujęciu i wzajemnych zależnościach. Marketing holistyczny 

oparty na czterech głównych filarach – marketingu: relacji, zintegrowanym, 

wewnętrznym i doznań, umożliwia pracodawcy spojrzenie na pracownika  
w szerokiej perspektywie i dostosowanie dla niego odpowiedniego stanowiska 

pracy, uwzględniającego dotychczasowe doświadczenie, zaangażowanie, lojal-
ność oraz oczekiwania.  

W dobie – z jednej strony technologizacji, zaś z drugiej – starzenia się spo-
łeczeństwa, zwiększają się wymagania w stosunku do pracowników w zakresie 
obsługi komputera, specjalistycznych programów informatycznych oraz analizy 
statystyczno-ekonometrycznej na hurtowniach danych. Umiejętność wykorzy-

stywania innowacji techniczno-technologicznych w środowisku pracy stanowi 
integralną część wielu stanowisk pracy. Jak w obecnych warunkach odnajdują 
się pracownicy z segmentu 50+? Czy przedsiębiorcy wspierają osoby dojrzałe 
na rynku pracy? Czy stereotypowe postrzeganie pracowników 50+ nadal się 
utrzymuje w opinii polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego poko-

lenia?    

W artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania, do-

konując analizy porównawczej wyników dwóch ankiet. Otrzymane wyniki po-
zwoliły na stworzenie wizerunku pracownika 50+. Niestety, wciąż pokutuje 
stereotypowe postrzeganie pracowników dojrzałych, nie tylko przez młode oso-
by, ale także przez pracodawców.   

Metody i techniki badawcze    

Analiza porównawcza wizerunku pracownika 50+ obejmowała wyniki dwóch 
badań ankietowych przeprowadzonych odpowiednio: pierwszej w 2012 roku 



Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza 31 

(wyłącznie w wersji papierowej) oraz drugiej – w 2018 roku (wyłącznie online). 
Oba autorskie kwestionariusze zawierały dokładnie te same pytania, co było 
podstawą porównania odpowiedzi respondentów.  

W pierwszym badaniu jako główną technikę badawczą wybrano ankietę 
audytoryjną. Respondentami byli studenci studiów stacjonarnych i niestacjo-

narnych kilkunastu grup administracyjnych, a badanie odbyło się w salach ćwi-
czeniowych na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  

w Legnicy. Studentów poinformowano o celu badania i sposobie wypełniania 
kwestionariusza. W odróżnieniu od ankiety internetowej uzyskano prawie stu-
procentową zwrotność materiału.  

Oprócz segmentu minus 30 przebadane zostały również osoby dojrzałe,  

w wieku co najmniej 50 lat, oraz pozostałe osoby w wieku 30‒49 lat. W tych 

przypadkach respondentami byli przeważnie członkowie rodziny autorów bada-

nia oraz znajomi z pracy.  

Ankieta internetowa przeprowadzona po 6 latach obejmowała dokładnie te 
same segmenty wiekowe. Ze względu na formę badania uzyskano większą do-
stępność oraz niższą czaso- i kosztochłonność w stosunku do ankiety papiero-
wej.   

Z uwagi na zastosowane techniki badawcze i sposoby dotarcia do respon-

dentów – ankieta papierowa (dobór celowy) i ankieta online (dobór celowo-

losowy na zasadzie kuli śniegowej) obie próby badawcze nie miały charakteru 

reprezentatywnego, a uzyskane wyniki obrazowały jedynie zastany stan rzeczy  
i nie mogły być odzwierciedleniem opinii całej populacji. Pozwoliły jednak 
dokonać ogólnej diagnozy i poznać pewne tendencje.  

Analiza i interpretacja wyników   

W 2012 roku w badaniu wzięło udział 245 respondentów (w tym 79,6% kobiet  

i 20,4% mężczyzn), natomiast w 2018 roku uzyskano odpowiedzi od 421 osób 

(w tym udział procentowy kobiet wynosił 69,4%, a mężczyzn – 30,6%). Pro-

centowy udział respondentów w segmentach wiekowych przedstawiono w tabe-

li 1.  

Tabela 1 

Procentowy udział respondentów w segmentach wiekowych dla obu lat  

Segment wiekowy 
2012 2018 

% badanych 

minus 30 61,9 70,8 

30–49 31,8 22,3 

50+ 6,3 6,9 

Razem 100 100 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Średni wiek pracownika w roku 2012 wynosił 27,89 lat, zaś w 2018 – 

28,65 lat (średnia arytmetyczna). W obu badaniach połowa respondentów była 
w wieku 23 lat (mediana). 25% ankietowanych miała nie więcej niż 21 lat,  
a pozostałe 75% ankietowanych – co najmniej 21 lat (kwartyl pierwszy – dla 

obu lat). W 2012 roku 75% ankietowanych było w wieku co najwyżej 32 lat,  

a pozostałe 25% ankietowanych miało 32 lata lub więcej (kwartyl trzeci).  

W roku 2018 kwartyl trzeci wynosił 35 lat. Najczęstszy wiek pracownika  
w 2012 roku to 21 lat, a w 2018 roku – 20 lat (dominanta). Najmłodszy respon-
dent miał 19 lat (2012) i 18 lat (2018), a najstarszy 62 lata (2012) i 68 lat 

(2018).  

Najwięcej pracowników pracowało w zakładzie pracy od roku do 10 lat,  
a najmniej respondentów nie przepracowało nawet roku. Sytuacja ta dotyczyła 
obu badań (tab. 2).    

Tabela 2 

Odsetek respondentów według stażu pracy dla lat 2012 i 2018  

Staż pracy (lata) 
2012 2018 

% badanych 

< 1 2,5 2,3 

1–10 62,5 69,8 

> 10 35,0 27,9 

Razem 100 100 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

W przypadku obu badań miejscem pracy większości pracujących ankieto-
wanych było przedsiębiorstwo prywatne, zaś najmniej osób pracowało w przed-
siębiorstwie państwowym. Zwiększył się natomiast odsetek osób prowadzących 
własną działalność gospodarczą – od 2,51% do 10,6%. Prowadzenie własnej 
działalności było w roku 2018 na równi z pracą w instytucji prywatnej (w 2012 
r. było to 6,03%). Dość spory udział w badaniach miały osoby bezrobotne, któ-
re w roku 2012 stanowiły 34,0% ankietowanych, natomiast w roku 2018 było to 
21,9%.  

Najwięcej osób pracowało na stanowisku innym niż kierownicze i w dziale 
personalnym (72,5% w 2012 r. i 66,8% w 2018 r.). Zwiększył się odsetek osób 
pracujących w kadrach lub dziale personalnym (z nieco ponad 13,0% do 

19,6%). Stanowiska kierownicze zajmowały głównie kobiety w wieku 30‒49 lat 

– wskazują na to wyniki obu badań.  
W celu stworzenia wizerunku pracownika 50+ wyłoniono 10 cech (z 84) 

według udzielonych odpowiedzi i zestawiono je w tabeli 3 – wraz ze wskaza-

niem i miejscem dla obu badań. W grupie 10 wymienionych cech, trzy mają 

charakter negatywny (nieznajomość języków obcych, niechęć do nowości tech-
nicznych i technologicznych, opór wobec zmian). Największą zmianę na nieko-
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rzyść prezentuje „opór wobec zmian”, ponieważ z pozycji 9. przesunął się aż na 
3. miejsce. Pozostałe cechy w tabeli są jak najbardziej pozytywne i świadczą  
o uznaniu dla tej grupy wiekowej. Najważniejszymi cechami opisjącymi seg-
ment 50+ są w opinii respondentów „doświadczenie” i „mądrość życiowa”. 
Obie te cechy nie zmieniły swojego miejsca w rankingu. Największą zmianę na 
niekorzyść prezentuje „kompetentność”, przesuwając się z 4. na 14. miejsce. 
Ankietowani natomiast docenili rozsądek oraz sumienność pracowników doj-
rzałych.  

Tabela 3 

Określenia (cechy) najczęściej przypisywane pracownikom z segmentu 50+  
według ankietowanych     

Określenie (cecha) 
Wskazania (%) Zmiana 

(p.p.) 

Miejsce  Zmiana 

miejsca  2012 2018 2012 2018 

Doświadczenie 88 72 ‒16 1 1 0 

Mądrość życiowa  70 68 ‒2 2 2 0 

Pracowitość 62 42 ‒20 3 10 ‒7 

Kompetentność 60 38 ‒22 4 14 ‒10 

Nieznajomość języków obcych 55 43 ‒12 5 8 ‒3 

Niechęć do nowości technicznych  
i technologicznych 

54 46 ‒8 6 5 +1 

Zdyscyplinowanie 53 44 ‒9 7 7 0 

Rozsądek 51 48 ‒3 8 4 +4 

Opór wobec zmian 50 48 ‒2 9 3 +6 

Sumienność 44 45 +1 10 6 +4 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Warto również przyjrzeć się cechom, które nie zostały wybrane ani razu. 
One bowiem też wpływają na budowanie wizerunku pracownika 50+ (tab. 4).  

Tabela 4 

Cechy (alfabetycznie) pominięte przez ankietowanych względem pracowników  
z segmentu 50+    

2012 2018 

atrakcyjny wygląd zewnętrzny ‒ 

dynamizm ‒ 

innowacyjność ‒ 

łatwość nauki ‒ 

młody wiek młody wiek 

mniejsza wiarygodność ‒ 

niewielkie doświadczenie ‒ 

przebojowość ‒ 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Na podstawie informacji zawartych w tabeli 4 obraz osób dojrzałych 
znacznie bardziej pozytywnie rysuje się w 2018 roku, gdyż ankietowani nie 
wskazali jedynie młodego wieku, co nie powinno zaskakiwać. Taka zmiana 

może świadczyć o przełamaniu stereotypowego myślenia o pracownikach doj-
rzałych, głównie przez osoby młodsze.  

Kolejne pytania ankiety dotyczyły zawodów, których, w opinii responden-
tów, nie powinni wykonywać pracownicy z segmentu 50+ oraz takich, w któ-
rych sprawdzą się lepiej niż osoby z pokolenia Y i Z. Respondenci zostali po-

proszeni o podanie przykładów takich zawodów. Przykłady 10 najczęściej po-
wtarzających się odpowiedzi przedstawiono w tabelach 5‒6.   

Tabela 5 

Zawody, których nie powinni wykonywać pracownicy 50+ (alfabetycznie)  

2012 2018 

górnik górnik 

kelner informatyk 

kierowca instruktor 

modelka kierowca 

nauczyciel listonosz 

pielęgniarka model/modelka 

policjant pracownik budowy 

pracownik budowy sportowiec 

ratownik strażak 

strażak trener 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród zawodów, których nie powinny wykonywać osoby dojrzałe, niektó-
re powtarzają się w obu latach. W roku 2018 ankietowani zwrócili zaś uwagę na 
zawody związane z dużą aktywnością i sprawnością fizyczną, jak np. instruktor, 
sportowiec czy trener. W dobie dbałości o własne zdrowie i bycie aktywnym 
jak najdłużej, wskazane zawody wymagają rzeczywiście ciągłej aktywności 
fizycznej.  

Ankietowani wyróżnili również zawody, w których pracownicy 50+ spraw-

dzą się lepiej od pracowników z segmentu minus 30 (tab. 6). Podane zawody 

wymagają bardzo dużej wiedzy życiowej, a przede wszystkim zawodowej. To 

zawody, w których starszy wiek jest atutem i gwarancją profesjonalizmu. Oso-

by wykonujące większość tych zawodów kojarzą się z zaufaniem oraz wysoki-
mi kompetencjami. Ludzie młodzi ze względu na swój wiek nie są często  
w stanie sprostać wszystkim wymaganiom (Czerska, Jasiak-Kaczmarek, 2012, 

s. 56‒57).    

Poddając dalszej analizie wyniki obu ankiet, można zaobserwować, że 

osoby z pokolenia minus 30 chciałyby nabyć od osób dojrzałych tzw. miękkie 
umiejętności. Oznacza to, że ludzie dojrzali stanowią wzór do naśladowania dla 



Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza 35 

osób młodych. Najczęściej powtarzającymi się cechami były: cierpliwość, su-

mienność, pracowitość, wytrwałość, pokora, zaradność, co potwierdza wyło-
niony wcześniej wizerunek pracownika 50+ i dopełnia go.   

Tabela 6 

Zawody, w których pracownicy 50+ sprawdzą się lepiej od pracowników minus 30 

(alfabetycznie)       

2012 2018 

doradca finansowy bibliotekarz 

kadrowa coach 

kierownik kierownik 

księgowa księgowa 

lekarz lekarz 

nauczyciel nauczyciel 

naukowiec prawnik 

prawnik sędzia 

urzędnik szkoleniowiec 

wykładowca wykładowca 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wreszcie segment minus 30 miał określić, czego chciałby nauczyć pra-
cowników z pokolenia 50+. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło korzystania  
z nowych technologii, otwartości na nowości i zmiany, chęci do rozwoju i do-
szkalania się. Dużo przykładów dotyczyło tzw. twardych umiejętności (zapo-
znanie się z nowościami technologicznymi, znajomość języków obcych, obsłu-
ga komputera i innych urządzeń biurowych, sprawne poruszanie się w interne-

cie). Wymienione cechy były wynikiem analizy obu badań.   

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza porównawcza wyników dwóch ankiet dała jasny obraz 
pracownika dojrzałego. Według respondentów najważniejszą cechą opisującą 
osoby z segmentu 50+ jest doświadczenie. Ankietowani jako kolejne wskazali: 
mądrość życiową, opór wobec zmian, rozsądek, niechęć do nowości technicz-
nych i technologicznych oraz sumienność. Ważną zmianą na korzyść osób doj-
rzałych jest stosunkowo mało wskazań w odpowiedziach cechy negatywnej 

„trudności w nauce”. Może to świadczyć o większej otwartości pracowników 
50+ na kształcenie ustawiczne.  

Otrzymane wyniki korespondują z siedmioma atutami pracowników 50+, 

które, według serwisu infopraca.pl, stanowią przewagę nad młodymi pracowni-
kami. Są to (7 punktów…, 2013): wiedza zawodowa/doświadczenie zawodowe, 
stabilizacja i lojalność, doświadczenie życiowe/mądrość życiowa, odpowie-
dzialność, dyspozycyjność, wiarygodność, zdolność łagodzenia konfliktów  
z klientem/mniejsza skłonność do kłótni.   
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Niestety, pracownicy z segmentu 50+ nadal postrzegani są stereotypowo 

jako mniej wykształceni, nieznający języków obcych, pracujący zdecydowanie 
wolniej niż ich młodsi koledzy oraz niechętni wobec nowinek technicznych  
i technologicznych. W naszym społeczeństwie nadal nie wykorzystuje się  
w pełni potencjału intelektualnego, organizacyjnego oraz doświadczenia star-
szych pracowników (Czerska, Jasiak-Kaczmarek, 2012, s. 64). Duża część pra-
codawców postrzega pracowników starszych jako mniej kompetentnych, mniej 
wydajnych, słabiej przygotowanych do pracy i mających trudności z dostoso-
waniem się do nowych rozwiązań i technologii (Górniak, 2013). Przekonanie 

pracodawców o mniejszej wartości pracowników starszych skutkuje brakiem 

zainteresowania rozwojem tych pracowników, co nie tylko nie sprzyja ich za-
trudnianiu, ale może wiązać się z ich mniejszą produktywnością i motywacją do 
pracy (Mockałło, 2015, s. 11).  

Wyniki analizy porównawczej wyraźnie wskazują na konieczność zmiany 
podejścia do pracowników dojrzałych nie tylko pracodawców, ale przede 

wszystkim młodych pracowników reprezentujących segment minus 30. Należy 
tutaj wskazać na zasadność stosowania orientacji holistycznej, aby w komplek-
sowy sposób móc identyfikować i spełniać potrzeby oraz oczekiwania segmentu 
50+. Wbrew bowiem nadal panującemu stereotypowi, że łatwiej jest kierować 
młodym i mało aktywnym pracownikiem, dla nowoczesnych i innowacyjnych 
organizacji zdecydowanie bardziej wartościowy może okazać się pracownik 
dojrzały, z dużym doświadczeniem, zaangażowany w bieżące sprawy organiza-
cji i sumiennie wykonujący powierzone mu zadania.  

Warto przy tym pamiętać, że wraz ze wzrastającą długością życia okres 
sprawności fizycznej i umysłowej również się wydłuża, a krzywdzący stereo-
typ, że po 50. roku życia wydajność zaczyna się nieodwracalnie obniżać, skut-
kuje brakiem doceniania starszych pracowników i ich potencjału (Kukla, Duda, 
Zając, 2012).  

Bibliografia 

7 punktów przewagi pracowników 50+ (2013). Pobrano z: http://weblog.infopraca.pl/2013/09/7-
punktow-przewagi-pracownikow-50/ (1.03.2018). 

Baruk, A.J. (2012). Oczekiwania polskich potencjalnych pracowników dotyczące rozwoju zawo-
dowego w kontekście marketingowej orientacji personalnej. W: A. Stankiewicz-Mróz, J.P. 

Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach 
(s. 9‒30). Łódź: Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Media Press.   

Czerska, I., Jasiak-Kaczmarek, B. (2012). Pracownik 50 plus – stereotypy a rzeczywistość. Raport 
z badań. W: A. Stankiewicz-Mróz, J.P. Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludz-

kimi we współczesnych organizacjach (s. 47‒64). Łódź: Politechnika Łódzka, Wydawnic-
two Media Press.  

Górniak, J. (red.). (2013). Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsu-

mowujący III edycję badań BKL z 2012 r. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości.  



Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza 37 

Kotler, P., Keller, K.L. (2017). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.  

Kukla, D., Duda, W., Zając, M. (2012). Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradnik dla osób współ-
pracujących z grupą 45+. Warszawa: Difin.  

Mockałło, Z. (2015). Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem 
oraz pracą – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy. Ergonomia, 4, 11‒13.  

Stankiewicz-Mróz, A., Lendzion, J.P. (2012). Wprowadzenie. W: A. Stankiewicz-Mróz, J.P. Len-
dzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach (s. 7‒
8). Łódź: Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Media Press.  

50+ Employee in the Light of Own Research ‒ a Comparative Analysis 

Keywords: 50+ segment, image, auditorium survey, online survey, comparative analy-

sis  

Summary. The objective of the paper is a comparative analysis of the results of own 

research based on a survey carried out for the first time in 2012 and then in 2018. The 

analysis was aimed at creating the image of a 50+ employee based on the opinions of 

women and men aged at least 18 years. The main objective of the research was to get to 

know the opinions of young people (up to 29 years of age) about the perception of em-

ployees from the 50+ segment. The image was complemented by the presentation of 

opinions of people aged 30‒49, as well as people who were at least 50 years old. The 

specific objective was to define parameters that adversely affect the perception of em-

ployees aged 50+ by these age groups. Examples of occupations were presented, which, 

in the opinion of respondents, should not be performed by employees from the 500 

segment and those which they will perform better than people from the Y and Z genera-

tion. Relationships between the young and mature generation in knowledge exchange, 

skills and represented employee attitudes were described. The collected data were de-

scribed using descriptive statistics methods, determining the selected average and posi-

tion measures, and drawing up appropriate tables.   
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Organizacja wielkich wydarzeń sportowych  
w realizacji celów marketingu terytorialnego  
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Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wynikających z powiązania 
realizacji celów marketingu sportowego i terytorialnego w ramach organizacji wielkiej 
imprezy sportowej. W ramach artykułu podjęto próbę identyfikacji szans związanych  
z długofalowym planowaniem i realizacją programów wiążących cele sportowe i roz-
wojowe miasta organizatora. Podstawą realizacji celu są rozważania teoretyczne i anali-

za przykładu The World Games 2017,  przeprowadzona na podstawie badania desk 

research.  

Wprowadzenie 

Pierwsza definicja marketingu sportowego stworzona przez L. Kesslera (1979) 

ograniczała go do działań producentów dóbr konsumpcyjnych, przemysłowych 

i usług wykorzystujących sport jako narzędzie promocji (Sznajder, 2015). 

Związki między marketingiem a sportem są jednak szersze i mają dwukierun-
kowy charakter. Z jednej strony można mówić o wykorzystaniu sportu w mar-
ketingu produktów, marek i firm, z drugiej zaś sam sport (dyscyplina, organiza-

cja sportowa, wydarzenie sportowe) mogą być przedmiotem działań marketin-
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gowych. W konsekwencji można mówić o dwóch koncepcjach marketingu 
sportowego (Mullin, Hardy, Sutton, 1993), czyli: 

- marketingu przez sport (marketing through sport), 

- marketingu sportu (marketing of sport). 

Miejsce sportu w działaniach marketingowych może być także wyznacza-
ne przez jego funkcję podmiotową lub przedmiotową. W ujęciu podmiotowym, 
marketing sportu oznacza, że działania marketingowe prowadzone są przez 

podmioty sportowe (organizacje, kluby, związki sportowe). W ujęciu przedmio-
towym, sport jest wykorzystywany jako narzędzie w marketingu podmiotów 
(firm, organizacji), które dzięki jego wykorzystaniu dążą do zwiększenia zy-

sków i korzyści związanych z własną ofertą rynkową (por. Sznajder, 2015). 

Marketing wydarzeń sportowych może być zarówno elementem marketin-
gu sportu (kilku lub jednej dyscypliny sportu), jak i służyć marketingowi marek 
przez sport. Takie rozumienie może prowadzić do łączenia celów marketingu 
sportowego i marketingu terytorialnego przez organizację wydarzeń sporto-
wych. Marketing wielkiego wydarzenia sportowego może prowadzić do zwięk-
szenia zainteresowania i atrakcyjności wybranych dyscyplin sportowych i zwią-
zanych z nimi podmiotów i marek oraz zwiększać zainteresowanie miejscem 
(miastem, regionem, krajem) i poprawić jego atrakcyjność dla grup docelo-
wych. 

Celem artykułu jest ukazanie możliwości wynikających z powiązania rea-
lizacji celów marketingu sportowego i terytorialnego w ramach organizacji 
wielkiej imprezy sportowej. Podjęto próbę identyfikacji szans związanych  
z długofalowym planowaniem i realizacją programów wiążących cele sportowe 
i rozwojowe miasta organizatora. Podstawą realizacji celu są rozważania teore-
tyczne i analiza przykładu The World Games 2017, metodą desk research.  

W artykule wykorzystano analizę treści raportów oraz materiałów związanych  
z organizacją igrzysk.  

Miejsce sportu i wydarzeń sportowych w marketingu terytorialnym  

„Marketing terytorialny jest filozofią osiągania założonych celów przez jed-
nostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczone zasoby, u której pod-
staw leży przekonanie, że właściwa orientacja na klientów-partnerów ma decy-
dujący wpływ na osiągane rezultaty” (Szromnik, 2016, s. 28). Do celów marke-
tingu terytorialnego można zaliczyć: rozwijanie produktów i usług miejskich, 
podnoszenie, jakości i wartości oferty kierowanej do mieszkańców i innych 

grup interesariuszy, kształtowanie pozytywnego wizerunku jednostek teryto-
rialnych, zwiększanie atrakcyjności i polepszanie pozycji wobec konkurencji 

terytorialnej, podnoszenie poziomu zadowolenia jednostek i grup społecznych  
z warunków życia, pracy, wypoczynku i rozwoju (por. Szromnik, 2016).  
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Sport, obok kultury i sztuki, jest obecnie integralną częścią oferty każdego 
miasta. Atrakcyjne i konkurencyjne miasto nie może funkcjonować bez pod-

stawowej oferty sportowej, obejmującej obiekty, usługi i atrakcje sportowe. Jak 

pokazuje przykład miasta Birmingham, sport może przyczynić się do rewitali-
zacji ubogich dzielnic miast z wysokim natężeniem problemów społecznych, 

służąc jednocześnie zwiększeniu atrakcyjności miasta jako miejsca do życia 
(Kotler, Lee, 2011).  

Sport jako integralna część atrakcyjnego miasta jest przede wszystkim 
ważny dla lokalnej społeczności (marketing wewnętrzny miasta). Jednocześnie 
może być narzędziem marketingu zewnętrznego miasta, służąc jako narzędzie 
prezentacji miasta potencjalnym grupom docelowym (Berg, 2002).  

Wartość z punktu widzenia wewnętrznego i zewnętrznego marketingu 
miasta tworzą kluby sportowe (Berg, 2002), które są wartościowym elementem 
tożsamości terytorialnej (Edensor, Millington, 2008; Verriet, 2018). Obecność 

w miastach klubów sportowych i związanych z nimi obiektów oraz struktur ma 

przełożenie na terytorialne efekty społeczno-ekonomiczne (Coates, Humphreys, 

1999; Conejo, Baños-Pino, Canal, Domínguez, Rodríguez, 2007; Roberts, Ro-

che, Jones, Munday, 2016) oraz korzyści niematerialne dla miasta i społeczno-
ści lokalnej (Johnson, Groothuis, Whitehead, 2001; Santo, 2007).  

Jednym z elementów marketingu terytorialnego jest organizacja wielkich 

wydarzeń sportowych (np. mistrzostwa świata, igrzyska sportowe) oraz cy-

klicznych wydarzeń sportowych (np. maratony). Mają one znaczenie promocyj-
ne zarówno dla sportu i dyscyplin sportowych, jak i wizerunkowe dla miast 

organizatorów. Organizacja wydarzeń pozwala także na realizację złożonych 
projektów, wymagających partnerstwa i partycypacji różnych interesariuszy. 

Dzięki nim także generowane jest zatrudnienie mieszkańców i zaangażowanie 
wolontariuszy. 

Według Oldenbooma (2006) społeczno-ekonomiczna wartość sportu i wy-
darzeń sportowych jest budowana przez efekty wymierne (np. korzyści finan-
sowe, takie jak dochody uzyskiwane przez podmioty w sektorze hotelarsko-

gastronomicznym, rozwój infrastruktury) i niematerialne (m.in. wizerunek, 

promocja miasta). Uzyskanie tych efektów jest warunkowane wydatkami finan-
sowymi. Inwestycje w wydarzenia sportowe i kluby sportowe pochodzą często 
(przynajmniej w części) z budżetów jednostek samorządowych (Rzeszowski, 
2017; Zawadzki, 2013)1, co powoduje konieczność ich uzasadniania i przejrzy-
stego rozliczania. Zwykle prowokuje to publiczną debatę i wymaga solidnej 
argumentacji opartej na analizie kosztów i korzyści oraz badań wywartego 

wpływu (Oldenbooma, 2006). Inwestycje w sport konkurują bowiem z finan-

                                                 
1 W przypadku wielkich wydarzeń sportowych występuje zasadniczy podział finansowania na 

źródła publiczne i prywatne. Do źródeł publicznych zalicza się finansowanie realizowane przez 
państwo oraz jednostki samorządowe (Zawadzki, 2013). 
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sowaniem innych obszarów funkcjonowania miasta oraz rozwojem innych pro-

duktów i usług miejskich.  

Zgodnie z definicją Müllera (2015) wielkie wydarzenia (mega events) cha-

rakteryzuje: duża liczba odwiedzających, duży zasięg medialny, wysokie koszty 

organizacji i duży wpływ na środowisko, w którym jest organizowane. Ritchie 

(1984) określa je jako jednorazowe lub powtarzalne wydarzenia o ograniczo-

nym czasie trwania, co służy zwiększeniu świadomości, atrakcyjności i przy-
chodów miejsc w krótkim i/lub długim okresie. Ich efekty zależą od wyjątko-
wości, statusu oraz poziomu ważności wydarzenia, które wpływają na zaintere-
sowanie i przyciąganie uwagi grup docelowych.  

Na podstawie przeglądu badań Kozma (2010) wskazuje na szerokie spek-
trum efektów organizacji wydarzeń sportowych, co wpływa na kondycję i roz-
wój jednostek terytorialnych. Wśród nich wymienia:  

- bezpośrednie przychody generowane w wyniku organizacji imprezy 

sportowej, 

- zainteresowanie mediów towarzyszące wydarzeniu sportowemu, co 

może wpływać na wzrost znajomości i zainteresowania miastem tury-

stów i inwestorów, 
- pozytywne wrażenia uczestników wydarzeń sportowych (sportowcy, ki-

bice, widzowie), co może przekładać się na powtórne kontakty z miej-
scem, a także pozytywne rekomendacje, 

- zmiany infrastrukturalne związane ze sportem przyczyniające się do 
wzrostu konkurencyjności miasta, 

- wzmocnienie tożsamości i dumy lokalnej wynikającej z organizacji 
wielkiego wydarzenia i związanego z nim rozgłosu, 

- popularyzacja sportu i jego dyscyplin wpływająca na promocję zdrowe-
go stylu życia w społeczności lokalnej,  

- zwiększenie partycypacji społecznej i rozwój wolontariatu,  

- tworzenie i wzmacnianie relacji oraz budowanie sieci powiązań między 
różnymi grupami i reprezentantami społeczności lokalnych. 

Efekty organizacji wydarzeń sportowych dotyczą trzech zasadniczych 
okresów – przed, w trakcie trwania i po wydarzeniu. Poza zaprezentowanym  

w tabeli 1 podziałem, efekty można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Jed-

nym z bezpośrednich efektów organizacji wydarzenia jest rozwinięcie infra-
struktury w wyniku podejmowanych inwestycji, często wykraczających poza 
rozwój obiektów sportowych (np. inwestycje w rozwój transportu publicznego). 
Efektem pośrednim rozwoju infrastruktury jest wzrost jakości życia mieszkań-
ców, a przykładowym efektem ekonomicznym jest częsty wzrost wartości nie-
ruchomości w obszarach inwestycji (Mason, 2012).  
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Tabela 1 

Efekty organizacji wielkich wydarzeń sportowych w ujęciu czasowym 

Okres Efekty z krótkim opisem 

Przed  

imprezą 

efekty związane z przygotowaniami do wydarzenia; na tym etapie powstają 
nowe obiekty sportowe i rozbudowywana jest infrastruktura komunalna, co 

przyczynia się do ożywienia w budownictwie 

W trakcie 

trwania  

imprezy 

efekty związane ze zwiększonym popytem na usługi turystyczne (hotelar-
skie, gastronomiczne, rekreacyjne, przewozowe); wraz z napływem turystów 
i kibiców korzysta także lokalny handel 

Po imprezie 

efekty długoterminowe, które pojawiają się w kolejnych latach po organiza-
cji imprezy; miasto i region są bardziej rozpoznawalne, a często też atrak-
cyjniejszy dla różnych grup interesariuszy (turystów, mieszkańców, studen-
tów, inwestorów); po wydarzeniu pozostają obiekty infrastrukturalne, po-

prawia się dostępność komunikacyjna, co pozytywnie wpływa na rozwój 
miasta organizatora 

Źródło: opracowano na podstawie: Daszkiewicz, 2011. 

Poza korzyściami wynikającymi z imprez sportowych, społeczność lokal-
na może odczuwać negatywne efekty, wpływające na postawy wobec organiza-

cji tego typu wydarzeń w mieście. Brak akceptacji mieszkańców może wiązać 
się z (Wasilczuk, 2010; Żuryński, 2013):  

a) przeznaczaniem środków publicznych na infrastrukturę związaną z wy-
darzeniem sportowym, kosztem finansowania bieżących potrzeb lokal-

nej społeczności; 
b) zaniechaniem finansowania inwestycji mogących w takim samym stop-

niu jak wydarzenie sportowe przyczynić się do podniesienia atrakcyjno-
ści miasta; 

c) utrudnieniami komunikacyjnymi w trakcie imprezy (a także przed nią, 
związane m.in. z tworzeniem infrastruktury); 

d) wzrostem poziomu cen (zwykle krótkotrwałym) spowodowanym na-

pływem dużej liczby ludzi; 

e) zagrożeniami bezpieczeństwa związanymi z organizacją imprezy ma-
sowej i wzrostem drobnej przestępczości; 

f) zakłóceniami spokoju mieszkańców i zwiększonym poziomem hałasu 
w okolicach obiektów sportowych. 

Uzasadnianie całkowitych wydatków w sport i wydarzenia sportowe oraz 

uzyskanie poparcia lokalnych społeczności nie jest proste, gdyż poza bezpo-
średnimi i namacalnymi korzyściami, wynikającymi z podjętych inwestycji, 
część korzyści ma charakter pośredni lub niematerialny. Pozytywne efekty po-

jawiają się też w różnych okresach, a część z nich należy oceniać z perspektywy 
realizacji długofalowych celów terytorialnych.  

Organizacja wielkich imprez sportowych powinna być wpisana w strategię 
rozwoju miasta i dawać możliwość realizacji długofalowych celów marketingu 
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terytorialnego. Strategicznym celem organizacji takich wydarzeń jest tworzenie 

dziedzictwa przez tworzenie przed, w trakcie i po wydarzeniu długotermino-
wych wartości dla miasta i jego interesariuszy (Bob, Swart, 2010), Oznacza to, 

że impreza sportowa, poza efektami uzyskiwanymi w trakcie imprezy, takimi 

jak zwiększenie ruchu turystycznego i związanych z tym przychodów oraz 

zwiększenia świadomości miasta-organizatora w świadomości grup docelo-
wych, ma przynieść miastu-organizatorowi korzyści o trwałym i długofalowym 
charakterze 

The World Games w marketingu miasta Wrocławia 

Światowe Igrzyska Sportowe The World Games to międzynarodowe wydarze-

nie sportowe organizowane przez International World Games Association  

(IWGA), organizacji zrzeszającej federacje i związki sportowe, reprezentujące 
dyscypliny nieolimpijskie z całego świata. W wyniku podpisanej w 2012 roku 

umowy między Wrocławiem a IWGA, 10. Światowe Igrzyska Sportowe The 

World Games odbyły się w 2017 roku we Wrocławiu. Za planowanie i koordyna-
cję działań związanych z organizacją imprezy ze strony miasta odpowiedzialny 
był od 2014 roku Wrocławski Komitet Organizacyjny ‒ Światowe Igrzyska Spor-
towe 2017. Całkowity koszt organizacji imprezy to 274 mln zł, z czego 194 mln 

to koszt budowy/modernizacji obiektów. Miasto Wrocław sprawdziło się w roli 

organizatora wielkiej imprezy, co potwierdza szczegółowy raport ewaluacyjny 
IWGA oceniający organizację imprezy (International Worldgames Assocation, 

2017). 

Organizacja wielkich wydarzeń sportowych jest szansą na promocję mia-
sta i wzmocnienie jego wizerunku na rynku krajowym i międzynarodowym.  
W projekcie TWG realizowano cele związane z budowaniem wizerunku miasta 
powiązanego ze sportem, jak i miasta otwartego i przyjaznego; miasta, w któ-
rym warto żyć, które warto odwiedzić, i które jest przyjazne dla biznesu (The 

World Games, 2017).  

Wrocław promowano w powiązaniu z wydarzeniem na tragach międzyna-
rodowych, które odbyły się w latach 2014‒2017 w Warszawie, Poznaniu, Ka-

towicach, Wrocławiu, Pradze i Berlinie, a także na wystawie Expo 2015 w Me-
diolanie i Summer Sport Exhibition JOGOS 2017 w Rio de Janeiro. Miasto  

w okresie przygotowawczym organizowało też wiele wydarzeń o charakterze 
promocyjnym.  

Wielkie wydarzenia sportowe umożliwiają przyciągnięcie do miasta dużej 
liczby turystów. Na trybunach i w strefie kibica w wydarzeniach związanych  
z Igrzyskami było 240 tys. widzów, a 97% z nich oceniło pozytywnie swoje 

doświadczenia związane z wydarzeniem. Większość widzów pochodziła jednak 
z Wrocławia (61%), 29% stanowili polscy widzowie spoza Wrocławia, a 10% 

osób, które kupiły bilety to turyści zagraniczni (Kropielnicki, 2018). Wynika  
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z tego, że skala umiędzynarodowienia pod względem napływu zewnętrznych 
turystów nie była znacząca. W TWG 2017 wzięło w nich udział 3292 sportow-

ców, ze 103 krajów świata oraz 2174 oficjalnych gości. 93% sportowców oceni-
ło pozytywnie doświadczenia związane z imprezą. Wyniesione przez nich wra-

żenia mogą przyczynić się do rozszerzania pozytywnej opinii o mieście (Kro-

pielnicki, 2018).  

Do osób mających bezpośredni kontakt z miastem w trakcie trwania i or-
ganizacji imprezy należy doliczyć widownię telewizyjną i internetową.  
Transmisje wydarzenia w mediach i ich międzynarodowy zasięg (tab. 2) za-
pewniły także promocję miastu. Zgodnie z raportem Instytutu Monitorowania 

Mediów od października 2015 do sierpnia 2017 roku informacje o TWG poja-

wiały się w 6958 publikacjach, 1176 w monitorowanych kanałach telewizyj-
nych i 3593 razy w kanałach radiowych. Całkowity ekwiwalent reklamowy  
w tym okresie wyniósł 45 260 213 zł (The World Games, 2017).  

Tabela 2 

Zasięg medialny relacji z TWG 2017 

Mass Media Internet/media społecznościowe 
Nadawcy telewizyjni 30 Publikacje na portalach internetowych 3165 

Kraje transmisji TV 115 Posty 1467 

Akredytowane media 1259 Polubienia 88788 

Łączny zasięg widzów  420 mln Obserwujący 25387 

Źródło: Kropielnicki, 2018; The World Games, 2017. 

Organizacja TWG 2017 oznaczała nie tylko realizację celów promocyj-

nych, ale przede wszystkim realizację długofalowych działań służących zwięk-
szeniu jego wielowymiarowej atrakcyjności. Przygotowanie imprezy wymagało 
inwestycji infrastrukturalnych, których urzeczywistnienie wpisywało się w rea-

lizację celów marketingu terytorialnego dotyczącego rozwoju oferty miejskiej  
i polepszania warunków życia, pracy, wypoczynku i rozwoju. We Wrocławiu 
wybudowano i zmodernizowano kąpieliska, powstał największy w Polsce tor 
wrotkarski oraz przebudowano Stadion Olimpijski. Efektem organizacji igrzysk 

były także inwestycje w miastach partnerskich, takie jak staw nurkowy na lotni-

sku w Szymanowie i renowacja lodowiska w Świdnicy (The World Games, 

2017). Wybudowane lub zmodernizowane obiekty sportowe miały służyć nie 
tylko realizacji wydarzenia, ale w przyszłości tworzyć warunki do rozwoju ak-
tywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców miasta.  

Obok dużych inwestycji w ramach projektu The World Games 2017 roz-

winięto także infrastrukturę pozwalającą na uprawianie różnych dyscyplin spor-
towych. Przykładem są trasy i punkty kontrolne do biegania na orientację po-
wstałe we Wrocławiu i miastach partnerskich. Społeczność lokalna zyskała 
także dostęp i warunki do uprawiania sportu w miejscach użyteczności publicz-
nej w parkach i na terenach zielonych nabrzeża Odry.  
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Wspólnym celem marketingu sportowego i terytorialnego, zrealizowanym 

w ramach the World Games 2017, była popularyzacja sportu i jego dyscyplin 

wpływająca na promocję zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej. Celami 

w obszarze aktywizacji wrocławian w sporcie były (Legacy.., 2017; The World 

Games, 2017):  

1. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej w celu poprawy ak-
tywności i sprawności fizycznej lokalnej społeczność. 

2. Upowszechnianie i promowanie rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży. 
3. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej. 
4. Inicjowanie i prowadzenie kampanii na rzecz kształtowania świadomości 

zachowań i nawyków prozdrowotnych. 
5. Inicjowanie badań aktywności fizycznej i sprawności społeczeństwa. 
6. Wsparcie lokalnych instytucji i firm działającym w sektorze sportowym. 

Programy zainicjowane w okresie realizacji wydarzenia miały inspirować 
mieszkańców Wrocławia, aby wybrali sport jako formę rozwoju i spędzania 
wolnego czasu oraz zwiększyć uczestnictwo dzieci i młodzieży w uprawianiu 

sportu. Przykładami są tu: „Przewodnik po dyscyplinach”, „Mali wspaniali”, 
„Orientuj się!”, „WROCLOVE Flag”. Wspólnymi celami prowadzonych pro-
gramów było: promowanie aktywności fizycznej, zwiększanie zróżnicowania 
dostępnych form aktywności fizycznej, poszerzanie wiedzy na temat dyscyplin 

reprezentowanych na TWG2017 i udostępnianie sprzętu sportowego niezbęd-
nego do ich uprawiania, przeciwdziałanie patologiom społecznym dzięki ofe-
rowaniu alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego (The World Ga-

mes, 2017). Efektem organizacji wydarzenia było także zwiększenie zaangażo-
wania społecznego i rozwój wolontariatu. Warto podkreślić, że w organizacji 
The World Games wzięło udział 1600 wolontariuszy, zaangażowanych w różne 
obszary igrzysk m.in. obsługę zawodów, opiekę nad drużynami, wsparcie kibi-

ców, obsługę mediów (The World Games, 2017). 

Realizacja programów służyła także budowaniu i wzmacnianiu sieci po-
wiązań między różnymi grupami i reprezentantami społeczności lokalnych. 
Rozwinięto partnerstwo między związkami sportowymi dyscyplin reprezento-

wanych na The World Games 2017 z samorządem i innymi partnerami instytu-
cjonalnymi (m.in. szkołami). Wsparto rozwiązania organizacyjne (np. amator-

skie ligi) służące rozwojowi dyscyplin sportowych i aktywizacji sportowej spo-

łeczności lokalnej. Organizacja imprezy wiązała się także z rozwojem partner-
stwa publiczno-prywatnego, związanego ze sponsorowaniem, obsługą Igrzysk  
i relacjonowaniem wydarzeń przez partnerów medialnych (The World Games, 

2017).  

Podsumowanie 

Sport może służyć realizacji celów marketingu terytorialnego, a jego wykorzy-

stanie może być związane z organizacją wielkich wydarzeń. Wpisanie imprez 
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sportowych w strategię rozwoju miasta oznacza nie tylko wyznaczanie celów 

promocyjnych, ale przede wszystkim realizację długofalowych działań służą-
cych zwiększeniu jego wielowymiarowej atrakcyjności. Przykład organizacji 
The World Games 2017 pokazuje, jak łączenie celów marketingu sportowego  
i marketingu terytorialnego może zostać przełożone na działania związane ze 
zwiększaniem potencjału rozwojowego miasta, wynikającego z podniesienia 

poziomu jakości życia mieszkańców oraz rozwoju partnerstwa i zaangażowania 
społecznego. W ocenie wydarzenia należy brać pod uwagę nie tylko bezpośred-
nie efekty materialne, ale także efekty o pośrednim lub niematerialnym charak-
terze, które pojawiają się na różnych etapach organizacji i w długiej perspekty-
wie czasowej.  
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Summary. The paper aims to determine possibilities resulting from linking the imple-

mentation of sport and territorial marketing objectives within the organization of a big 

sport event. The paper attempts to identify opportunities related to long-term planning 

and implementation of programs binding sports and development goals of the organiz-

er's city. The basis for the performance of the purpose are theoretical considerations and 

analysis of the example of The World Games 2017, based on desk research. 
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Barwa opakowania jako element kształtujący  
atrakcyjność rynkową herbaty 

Kod JEL: M31 

Słowa kluczowe: marketing sensoryczny, opakowanie, barwa, herbata 

Streszczenie. Celem artykułu była ocena atrakcyjności wybranych herbat w zakresie 

kolorystyki i informacyjności opakowań. Badaniu poddano opakowania herbaty trzech 

marek dostępnych na rynku Trójmiasta. Kryterium wyboru herbat była ich popularność 
w poszczególnych segmentach cenowych. Wykorzystano herbatę marki własnej, herba-
tę postrzeganą przez konsumentów jako popularną, ze średniego przedziału cenowego 
oraz herbatę segmentowaną na rynku premium. Wszystkie herbaty poddane analizie 
należały do najpopularniejszych w swojej kategorii cenowej. Grupę 100 respondentów 

(wykorzystano badanie jakościowe) poproszono o zdefiniowanie skojarzeń związanych 
z kolorystyką opakowań w zakresie estetyki, atrakcyjności, trafności doboru układu 
barw i przekazem zdefiniowanym przez producentów. Uzyskane wyniki odniesiono do 

wrażeń i emocji, jakie wywołują barwy na ocenianych opakowaniach herbat. Najwyżej 
oceniono opakowanie herbaty marki premium, a najniżej opakowanie producenta marki 
własnej. Zaobserwowano zależność między wynikami oceny ogólnej a ceną i pośrednio 
jakością produktu. 

Wprowadzenie 

Zmiany, jakie zachodzą w modelu życia społecznego, sposobie realizacji po-
trzeb, jak również zmiany wzorców konsumpcji i relacji z markami powodują 
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wzrastającą konkurencję wśród przedsiębiorstw z branży spożywczej, zajmują-
cych się m.in. sprzedażą detaliczną. Konkurencyjność przedsiębiorstw wzmac-
nia niezwykle intensywna ewolucja mediów i mobilnych kanałów przekazu 
informacji, przez co podmioty rynkowe szukają nowych, skutecznych form 
komunikacji z konsumentem. Konsumenci są w coraz większym stopniu wye-
dukowani rynkowo, cenią produkty, które zaspokajają ich szczególne oczeki-
wania, często wykraczające poza tradycyjnie rozumiany koszyk korzyści, jaki 
łączy się z ich użytkowaniem, co niewątpliwie wpłynęło na to, że krajowy ry-
nek herbaty i kawy uległ znaczącym przemianom. Podejście współczesnego 
konsumenta do kwestii jakości produktów, w tym produktów spożywczych, 
jakimi są m.in. herbata i kawa, w ciągu ostatnich lat również znacznie się zmie-
niło i uzależnione jest m.in. od kryteriów psychologicznych, behawioralnych, 
deskryptywnych oraz marketingowych (Lenart, Sikora, 2001a, s. 130; Lenart, 

Sikora, 2001b, s. 100). 

Celem artykułu jest ocena atrakcyjności wybranych herbat w zakresie ko-

lorystyki i informacyjności opakowań. Zdecydowano się na badanie jakościo-
we. Przeanalizowano opakowania herbaty trzech marek dostępnych na rynku 
Trójmiasta. Kryterium wyboru herbat była ich popularność w poszczególnych 
segmentach cenowych. Wybrano herbatę marki własnej (jako najtańszą), herba-
tę postrzeganą przez konsumentów jako popularną, ze średniego przedziału 
cenowego oraz herbatę segmentowaną na rynku jako marka premium. Wszyst-
kie opakowania herbat poddane analizie należały do najpopularniejszych  
w swojej kategorii cenowej. Badanych poproszono o zdefiniowanie skojarzeń 
związanych z barwami na poszczególnych opakowaniach. Uzyskane wyniki 
porównano z emocjonalną wartością wrażeń wzrokowych związanych z po-
szczególnymi barwami i przekazem zdefiniowanym przez producentów. Grupa 

100 osób deklarujących konsumpcję herbaty przynajmniej raz dziennie oraz 

osobiste zakupy produktu, dokonała także oceny ogólnej opakowań herbat  
w kontekście ich atrakcyjności, estetyczności oraz barwy. 

Barwa jako element marketingu sensorycznego 

W skład tradycyjnych metod promocji wykorzystywanych przez przedsiębior-
stwa do komunikowania się ze współczesnym konsumentem wchodzą działania 
z zakresu m.in. reklamy, promocji sprzedaży czy marketingu bezpośredniego. 
W wyniku dynamicznych zmian zachodzących zarówno w obszarze zachowań 
producentów, jak i konsumentów, obserwuje się jednak systematyczny rozwój 
nowych, innowacyjnych form komunikacji marketingowej, począwszy od ko-
munikacji elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, a skończyw-
szy na najnowszych, często niestandardowych, takich jak: marketing wirusowy, 
szeptany, advergaming, ambush marketing. Jednym ze współczesnych narzędzi 
marketingowych, wspierających komunikację z otoczeniem jest także marke-
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ting sensoryczny, związany z oddziaływaniem na zmysły potencjalnego nabyw-
cy (Kuczamer-Kłopatowska, 2014, s. 116). Niebagatelny wpływ na kształtowa-
nie i zmianę postaw konsumentów na rynku herbaty i kawy ma zastosowanie 

koncepcji neuromarketingu, której jednym z elementów jest oddziaływanie na 
zmysły konsumentów przez barwę opakowań oraz ich informacyjność, która 
często stanowi problem dla konsumenta (Dmowski, Marjańska, 2017, s. 175). 
Charakter informacji umieszczanych na opakowaniu, a zwłaszcza ich rzetelność 
jest jednym z czynników decydujących o autentyczności produktu (Śmiechow-
ska, Kłobukowski, 2017, s. 330). Preferencje konsumenckie ukierunkowane są 
również na wybór określonej marki produktu, o odpowiedniej trwałości  
i uwzględniającej czynniki zdrowotne oraz atrakcyjność i czytelność współcze-
snego innowacyjnego opakowania. 

Marketing sensoryczny wykorzystuje ludzkie zmysły w relacjach pomię-
dzy producentem, dystrybutorem a konsumentem. Według Hultena i in. (Hul-

ten, Broweus, van Dijk, 2011, s. 15) marketing sensoryczny w przemyślany  
i całościowy sposób angażuje wszystkie zmysły w celu wywołania u potencjal-
nych klientów określonych skojarzeń i reakcji, które mają zwiększać świado-
mość marki. W celu zwiększenia świadomości marki oraz wykreowania jej 
trwałego wizerunku, podejście do klienta powinno być oparte nie tylko na 

aspektach logicznych i racjonalnych, ale także na emocjach i wartościach. Wi-
zerunek marki wynika z doświadczeń zmysłowych jednostki w kontaktach  
z marką. Marketing sensoryczny zespala harmonijne połączenia pięciu obsza-
rów oddziaływania na ludzkie zmysły (Salomon, 2006, s. 67). W procesie zaku-

powym, przed, w trakcie i po, ludzkie receptory sensoryczne wystawione są na 
wiele doznań, w tym bardzo często w pierwszej kolejności, wizualnych. Klient 

przebywający w placówce handlowej podlega ich permanentnemu oddziaływa-
niu w trakcie procesów selekcjonowania, organizowania i interpretacji doznań 

(Kolasińska-Morawska, 2012, s. 67). Markety wykorzystują barwę bardzo czę-
sto do eksponowania cen. Barwę białą stosują do zaprezentowania zwykłych 
cen, pomarańczową do obniżek cenowych, zaś kolor zielony do podkreślenia 

mega rabatów (Deluga, 2016, s. 294). 
Zgodnie z koncepcjami współczesnego neuromarketingu kolory mają duże 

znaczenie i wartość emocjonalną oraz są przekazem skierowanym do konsu-
menta. Kolorystyka może być jednym z czynników decydujących o wyborze 
produktu, a w szczególnych przypadkach konsument może być poddany mani-
pulacji wywołanej kolorem (Dragolea, Cotîrlea, 2011, s. 81). Z badań wynika, 
że reakcje na kolor i jego percepcja zależą od wieku konsumentów (Marshall, 

Stuart, Bell, 2006, s. 618), ich wrażliwości i nastawienia do płynącego w ich 

stronę przekazu. W zależności od nastroju kolor może oddziaływać i wywoły-
wać skojarzenia pozytywne i negatywne. Bardzo często barwa opakowania 
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wpływa na postrzeganie smaku produktu w nim zawartego (Risso, Maggioni, 

Olivero, Gallace, 2015, s. 19). 

Z uwagi na to, że pierwszy kontakt klienta z produktem jest kontaktem 
wzrokowym, wobec tego uwagę musi przyciągnąć barwa opakowania oraz jego 
kształt. W wielu badaniach zwrócono uwagę, że to opakowanie „sprzedaje” 
produkt. Większość ludzi całkowicie polega na swoich doznaniach wzroko-
wych. Dzięki zmysłowi wzroku człowiek dostrzega różnice i kontrasty między 
obiektami małymi i dużymi, jasnymi i ciemnymi. Z punktu widzenia marketin-
gu pozwala on zauważyć zmiany i różnice cechujące nowy design lub opako-
wanie. Wizualizacja wrażeń zmysłowych jest konieczna, aby kształtować toż-
samość firmy lub marki. Wizualizacja produktu wpływa na jego wizerunek  
i postrzeganie przez konsumenta oraz przyczynia się do zwiększenia świadomo-
ści marki (Grzybowska-Brzezińska, Rudzewicz, 2013, s. 70). Od właściwego 
zaprojektowania opakowania zależy w dużej mierze popyt na produkt. To dzię-
ki atrakcyjnym opakowaniom konsumenci coraz częściej dokonują zakupów 
impulsywnych, tzn. motywowanych określonym bodźcem, choć niezamierzo-

nych. W bezpośrednim kontakcie konsumenta z opakowanym produktem, szata 
graficzna musi być tak zaprojektowana, aby tworzyć przewagę konkurencyjną 
podmiotu sprzedającego produkt i tym samym zachęcać do kupna towaru (Ku-

bera, Rękas, 2013, s. 56). Szczególną uwagę zwraca się na barwę opakowania, 
grafikę, liternictwo, a także na rodzaj użytego materiału opakowaniowego oraz 
formę konstrukcyjną opakowania (Ucherek, 2011, s. 14). Badania dotyczące 

percepcji barwy i jej wykorzystania w neuromarketingu wykazały, że oddzia-

ływanie warstwy wizualnej opakowania na psychikę odbiorców może wystę-
pować w ramach trzech zjawisk: wyobrażeń, pamięci i skojarzeń (Mika-Mętel, 
2011, s. 65). 

Barwa opakowania herbaty jako element kształtujący tożsamość marki 

Jednym z głównych celów opakowań produktów jest przyciągnięcie uwagi 
klienta. Aby osiągnąć zamierzony cel, producenci poza wyszukanymi kształta-
mi, krzykliwymi hasłami stosują najsilniejszy bodziec wzrokowy, jakim bez 

wątpienia jest barwa, definiowana jako pewna właściwość rzeczy materialnych, 
którą za pośrednictwem wzroku odbiera nasz mózg. Jest ona zależna od długo-
ści fali, a także absorpcji i odbijania promieni świetlnych od powierzchni ob-
serwowanego przedmiotu. Barwę definiują trzy główne parametry. Pierwszym  

z tych parametrów jest jasność, rozumiana jako cecha odpowiadająca za wraże-
nie pochłaniania lub odbijania pewnej ilości padającego na przedmiot światła. 
Jasność definiuje się jako natężenie koloru czarnego lub białego w danej bar-

wie. Kolejnym parametrem definiującym pojęcie barwy jest jej odcień, określa-
ny jako cecha wrażenia barwnego zależna od długości fali promieniowania 
świetlnego, które po odebraniu przez oko tworzy wrażenie barwy, np. fala  
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o długości 460 nm odpowiada kolorowi błękitnemu. Ostatnim parametrem defi-
niującym barwę jest jej nasycenie, które jest cechą opisującą intensywność da-
nej barwy. Wyróżnia się barwy nasycone (jaskrawe, żywe) oraz nienasycone 
określane jako przytłumione. Nasycenie wskazuje na stosunek czystej barwy do 

szarości. Jest właściwością, która polega na zbliżeniu jej do barwy białej przy 
zachowaniu tego samego odcienia (Kolek, 2006, s. 18; Kmita, 2009, s. 52). 

Ostatecznie producent dzięki sprawnemu operowaniu barwą może wpły-
wać na nasze postrzeganie i odczucia na wiele różnych sposobów. Pierwszy  
z nich dotyczy sposobu percepcji. Bardzo często produkty w zimnych kolorach 

będą się wydawały niższe i mniejsze od produktów identycznych wielkościowo, 
lecz przedstawionych w barwach ciepłych. Z tego powodu, np. do promocji 

słodyczy często używa się koloru białego, tuszując przez to ich kaloryczność. 
Na postrzeganie produktu można również wpłynąć przez wywołanie wielu sko-

jarzeń o tym produkcie, np. kolor różowy będzie kojarzony z produktami 
dziewczęcymi lub kobiecymi, a biały – z czystością i higieną. Ważnym czynni-
kiem wpływającym na wybór produktu jest wyeksponowanie informacji o pro-

dukcie, uzyskiwane często przez zamieszczenie napisu na mocno kontrastują-
cym tle lub użyciu innego tonu barwy niż barwa opakowania, a także podkre-

ślenie rangi i klasy produktu, co często można zaobserwować w przypadku 
sprzętu kuchennego, który w kolorze czarnym lub stalowym utożsamiany jest  
z wysoką jakością i profesjonalizmem, podczas gdy wykorzystanie kolorów 

jaskrawych odbierane jest jako synonim niskiej jakości (Słowik, 2018). Należy 
przy tym pamiętać o stale zmieniających się trendach, co szczególnie można 
zaobserwować w doborze i znaczeniu barwy przy aranżacji wnętrz. 

W przypadku produktu, jakim jest herbata, producenci najczęściej wyko-
rzystują barwy zieloną, żółtą, brązową jako te, które odnoszą się bezpośrednio 
do skojarzeń z plantacją herbaty, rośliną czy naparem. Na potrzeby artykułu 
ocenie jakościowej poddano trzy opakowania herbaty. Badani dokonali, na pię-
ciostopniowej skali (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) oceny ogólnej 
prezentowanych opakowań herbaty, a także oceny estetyczności, atrakcyjności 
oraz trafności doboru i układu palety barw (tab. 1). 

Tabela 1 

Średnie oceny opakowań badanych herbat 

Marka/parametr Estetyczność Atrakcyjność 
Trafność doboru  

i układu barw 
Ocena ogólna 

Auchan 2,82 2,67 2,90 2,88 

Lipton 3,73 3,76 3,78 3,82 

Dilmah 4,20 4,18 4,12 4,12 

Źródło: badania własne. 
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Wśród badanych marek najwyżej oceniono opakowanie marki Dilmah ‒ 
pod względem wszystkich branych pod uwagę parametrów. Osoby poddane 

badaniu bardzo wysoko oceniły estetyczność tego opakowania, jego atrakcyj-
ność i dobór barw. Niżej oceniono opakowanie marki Lipton. Najniżej ocenio-
nym było opakowanie marki własnej Auchan (tzw. podniesiony kciuk). Z in-

formacji dostępnych na stronach internetowych marki można wnioskować, że 
marka ta promuje się jako dbająca o klienta pod względem różnorodności ofe-
rowanego asortymentu oraz przystępności cenowej. Jej dewizą jest sprzedawa-
nie produktów o satysfakcjonującej jakości po najniższych cenach. W swoich 
przekazach informują, że wśród klientów sieci sklepów Auchan cieszą się popu-
larnością oraz zaufaniem (Marki Auchan, 2018). W szacie graficznej opakowa-

nia tej marki dominują dwa odcienie barwy zielonej – jasny, wypełniający prze-

strzeń oraz będący tłem dla większości tekstu zawartego na opakowaniu oraz 

ciemniejszy użyty w logo i nazwie firmy, który w teorii podkreśla tradycję  
i zaufanie. Kolor ten został użyty prawdopodobnie w celu podkreślenia więzi  
z naturą, przystępności cenowej produktów, a także w próbie wzbudzenia zau-

fania. Barwę białą wykorzystano jako tło dla informacji obowiązkowych wyni-
kających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 paź-
dziernika 2011 roku nr 1169/2011, takich jak: masa netto, data przydatności do 
spożycia, kontakt do serwisu klienta oraz nazwa produktu i logo marki. Na opa-

kowaniu wykorzystano również barwę żółtą jako dopełnienie znaku markowego 
firmy, symbolizującego w teorii szczęście, radość oraz energię. Ponadto na 
opakowaniu zaprezentowano filiżankę herbaty na tle antycznej budowli. 

Umieszczenie tej grafiki miało na celu pobudzenie odczucia pragnienia u kupu-
jącego a także stworzenie wrażenia, że oferowany produkt jest esencjonalny 

oraz pochodzi z Indii. 

Odmienną szatą graficzną charakteryzowało się opakowanie bardzo popu-
larnej, i stosunkowo wysoko ocenioną wśród konsumentów (3,82), herbaty Lip-

ton Yellow Label. Dominującym kolorem na opakowaniu tej herbaty jest kolor 
żółty. Jest on wykorzystany na prawie całej powierzchni opakowania. Stanowi 
tło dla określenia herbaty oraz wypełnia niezagospodarowane części opakowa-
nia. Zgodnie z założeniami teoretycznymi, barwa żółta symbolizuje ciepło, ra-
dość, energię oraz pozytywne emocje. Zastosowano ją z myślą o otwartości, 
rodzinnym charakterze oraz pozytywnych emocjach płynących ze spędzania 
wspólnego czasu przy tej herbacie. Dla kontrastu użyto barwy zielonej, która 
wzmacnia występujące na tle tej barwy, określenie „smak” i „aromat” oraz pod-

kreśla, wyżej postrzeganą przez konsumentów, formę liściastą herbaty. Praw-

dopodobnie kolor ten wykorzystano również w celu podkreślenia naturalnego 

pochodzenia, a także tradycyjnego i ekologicznego charakteru produkcji herba-
ty. Barwa czerwona natomiast, będąca tłem dla logo marki, daty przydatności 
do spożycia, podkreśla i wzmacnia bogaty smak przygotowanego naparu. Dla 
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kontrastu oraz czytelności teksu napisy w kolorze czarnym umieszczono na 

żółtym tle, natomiast barwę białą wykorzystano do przekazania informacji za-

mieszczonych na powierzchniach w ciemniejszych kolorach: czerwonym oraz 

zielonym, co wpływa pozytywnie na przejrzystość przekazywanych treści. Na 

obrazkach przedstawiających sposób przygotowywania herbaty wykorzystano 

barwę pomarańczową, gdyż prawdopodobnie barwa ta najbardziej przypomina 

naturalny odcień naparu. Na opakowaniu umieszczono także dwie grafiki pre-

zentujące filiżankę naparu herbaty, prawdopodobnie w celu wywołania pra-

gnienia oraz chęci zakupu produktu. 
Analizie poddano również opakowanie herbaty marki premium Dilmah 

premium tea. Wszystkie informacje zawarte na opakowaniu widnieją na tle 
plantacji herbaty, podkreślając tym samym naturalny charakter produktu oraz 

jego autentyczność. Pozostała część tła opakowania w większości zachowana 
jest w barwie ciemnej zieleni, symbolizującej naturalne pochodzenie, świeżość, 
tradycję, równowagę i harmonię. Barwę białą wykorzystano jako tło do opisu 

sposobu przygotowania naparu, jak i jego cech sensorycznych oraz symbolu 

logo ceylon tea. Wykorzystany kolor szary użyto w formie napisów informują-
cych o pochodzeniu, rodzaju liścia, profilu smakowym herbaty oraz dacie przy-
datności do spożycia, co prawdopodobnie miało wpłynąć na zwiększenie ele-
gancji i rzetelności przekazywanych treści. Barwa złota (żółto-pomarańczowa) 
została użyta w grafikach mających  przybliżyć informacje zawarte na opako-
waniu. Mimo małych rozmiarów ilustracje są dobrze widoczne, złoto na zielo-
nym tle dobrze się prezentuje i wkomponowuje w ogół opakowania. Użycie 
barwy złotej, podkreśla wrażenie luksusu oraz wiarygodności przedstawianych 

treści. Na bocznych elementach opakowania przedstawiono, w sepii, zdjęcie 
przedstawiające rodzinę założycieli firmy Dilmah, co prawdopodobnie miało na 
celu podkreślenie rodzinnego charakteru oraz wielopokoleniowości marki. 

Biorąc pod uwagę postrzeganie barwy analizowanych opakowań, większość 
oceniających  postrzegała zieloną barwę z naturą i ekologią (87%), zdrowiem 

(51%), autentycznością produktu (37%) oraz szczęściem, radością i, w przypadku 

marki Dilmah, lojalnością w użytkowaniu tych herbat (27%). Dodatkowo barwa 

złota wykorzystana w projektowaniu opakowania kojarzyła się oceniającym 
głównie z ciepłem (44%), apetycznością (32%) oraz szczęściem (26%).  

W przypadku marki Lipton Yellow Label dominującą barwą była barwa żółta, 
utożsamiana z ciepłem (45%), radością (36%), szczęściem (34%) i młodością 
(27%). Barwa bursztynowa natomiast, podobnie jak złota w opakowaniu herba-

ty Dilmah, wykorzystana do wizualizacji naparu w filiżance herbaty, według 
oceniających, symbolizowała ciepło i apetyczność (około 40%), a także radość 
(26%) oraz energię (25%).  
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Podsumowanie 

Jednym z głównych celów opakowań produktów jest przyciągnięcie uwagi 
klienta. Aby osiągnąć zamierzony cel, producenci poza oryginalnym kształtem, 

zwracającymi uwagę hasłami stosują bodziec wzrokowy, jakim jest barwa, de-

finiowana jako pewna właściwość rzeczy materialnych, którą za pośrednictwem 
wzroku odbiera nasz mózg. W przypadku opakowań herbaty barwa odgrywa 
znaczącą rolę w decyzjach zakupowych konsumentów. Ocena opakowań do 
herbaty wykazała, że konsument odczytuje kierowane do niego przez kolory-

stykę sygnały. Zastosowane barwy, szczególnie żółta, kojarzą się z ciepłem, 
szczęściem oraz młodością. Barwa zielona odbierana jest przez konsumentów 
jako wyobrażenie produktu ekologicznego i podkreśla jego autentyczność.  

Dodatkowo umieszczenie zdjęcia w kolorze sepii symbolizuje wielopoko-

leniowość marki i znacząco wpływa na wzrost zaufania konsumentów do pro-
ducenta. Użycie barwy złotej podkreśla z kolei wrażenie luksusu oraz wiary-

godność przedstawianych treści. Wszystko to przełożyło się na ogólną ocenę 
opakowań produktów. Najwyżej oceniono opakowanie marki Dilmah, zaś naj-

niżej opakowanie producenta marki własnej. Zaobserwowano także pewną za-
leżność między wynikami oceny ogólnej a ceną i pośrednio jakością produktu. 
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Colour of the Packaging as an Element Shaping the Market Attractiveness of Tea 

Keywords: sensory marketing, packaging, colour, tea 

Summary. The aim of the article is to assess the attractiveness of selected teas in the 

field of evaluation of packaging colour and information. The research involved the 

package of tea of three brands available on the Trójmiasto [Tri-City] market. The crite-

rion for the selection of teas was their popularity in individual price segments. Own 

brand of tea, a tea perceived by consumers as popular, from the average price range and 

a tea segmented on the premium market were used. All analyzed samples of tea were 

the most popular in their price category. A group of one hundred consumers was asked 

to define associations related to the colour scheme of packaging in terms of aesthetics, 

attractiveness, accuracy of the selection of the colour system and the message defined 

by the producers. The obtained results were related to the impressions and emotions that 

the colours of the assessed tea packages evoke. The tea packaging of the premium brand 

was rated the highest, and the packaging of the own brand producer was rated the low-

est. A relationship between the results of the overall assessment and the price and indi-

rectly the quality of the product was found.. 
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Examples of good CSR practices in the TFL sector 
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Summary. Corporate Social Responsibility (CSR) is a very broad concept concerning  

a number of activities, initiatives and procedures of the company's operations located in 

the social, economic and environmental space. They are included in various national 

and international documents. Contemporary management conditions, globalization 

processes and internationalization require enterprises to implement CSR strategies in 

accordance with applicable standards and reporting principles. The aim of the article is 

to present selected good CSR practices in the operation of transport and forwarding-

logistics companies in Poland. For the purpose of the article, methods of descriptive and 

comparative analysis of Responsible Business Reports in Poland were used 

Introduction 

The changes in the contemporary economy towards deepening the division of 

labour, competition, structural changes, integration and liberalization of trade 

and geographical expansion of markets are reflected in the economic, social, 

political and cultural conditions of the activity of industrial, commercial and 

service enterprises. The new dimension of modern management forces tradi-

tionally operating enterprises to integrate activities in the field of innovation 

implementation, modern technologies, product/service development, demand 

planning and order fulfilment at the level of quality accepted by the clients. 

Modern business is also expected to be responsible for the impact of its activi-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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ties on its broadly defined environment. In practice, this requires the implemen-

tation of the concept of Corporate Social Responsibility ‒ CSR. Enterprises 

have to take into account not only economic aspects but also ethical and ecolog-

ical aspects and must be focused on building partner and ethical relations with 

various groups of stakeholders, such as clients, owners, employees, suppliers or 

the local community. 

The growing interest in building a socially responsible business model re-

sults from following factors:  

a) the concept of sustainable development, emphasizing the need to in-

clude in the economic activity, in addition to the economic dimension, 

also social and environmental factors, in order to meet the needs of not 

only current but also future generations;  

b) development of civil society, demanding the increase of the importance 

of human rights, equality, proper work relations, care for health and 

safety of employees, protection of consumers, or limiting the impact of 

economic activity on the environment;  

c) self-regulation of business in the direction of increasing the transparen-

cy of economic activity and its consequences, including the reduction of 

corruption and unethical behaviours in business and the use of the so-

called good practices in relations with stakeholders;  

d) a progressing globalization process that has made enterprises an im-

portant player in international economic and political relations and at 

the same time taking voluntary CSR initiatives is seen as evidence of 

compliance with good business practices. 

Contemporary management conditions, globalization and internationaliza-

tion processes require enterprises to implement CSR strategies in accordance 

with applicable standards and reporting principles. For the purpose of the arti-

cle, methods of descriptive and comparative analysis of Responsible Business 

Reports in Poland ‒ Good practices 2016 and 2017 were used to present and 

evaluate selected good CSR practices in the operation of transport and forward-

ing-logistics companies (TFL) in Poland.  

The concept of corporate social responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a very broad concept, which consists 

of a number of activities, initiatives and procedures that the companies should 

follow while interacting with different aspects of their social, economic and 

environmental environments. 

The history of corporate social responsibility development is the subject of 

considerations of representatives of various scientific disciplines: management, 

economics, political science, sociology and philosophy, international relations, 

ethics and history of economy. This is due to the fact that it is an interdiscipli-
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nary concept integrating knowledge from various fields of science and business 

practice (Rok, 2013). 

In the literature on the subject, there are many analyses and studies that 

cover the issues of social responsibility. These include, among others, positions 

on business ethics (Dietl, Gasparski, 1997; Blanchard, Peale, 2017; Sułkowski, 

Ignatowski, 2013; Klimek, 2014; Filek, 2001; Gasparski, 2012; Rybak, 2011; 

Brzustewicz, 2013) and positions on corporate social responsibility (Buglewicz, 

2017; Rok, 2013; Nakonieczna, 2008; Filek, 2013; Bartkowiak, Dudek, 

Wszendybył-Skulska, 2016; Paliwoda-Matiolańska, 2014; Karaszewski, 

Paluszek, Karwacka, 2011; Żemigała, 2012; Bartkowiak, 2011; Janeczek 2016). 

There are also many studies related to selected theoretical issues, e.g. banking 

(Majchrzak, Dąbrowski, 2016; Waliszewski, 2017), accounting (Krasodomska, 

2017), reporting (Śnieżek, 2017), corruption (Kowalczyk, 2009) or the TFL 

sector (Michałowska, 2016), not to mention foreign-language studies. 

Practically, there is not one universal definition of the essence of corporate 

social responsibility. Corporate social responsibility is often understood as  

a concept, according to which companies, at the stage of strategy building, vol-

untarily take into account social and environmental interests as well as relations 

with various stakeholder groups (Pollach, Johansen, Nielsen, Thomsen, 2012). 

In most definitions that capture the essence of social response, the follow-

ing statements appear (Nakonieczna, 2008): 

– social responsibility is an element of the company's strategy facilitating 

its sustainable development through the optimal use of resources, 

– existing competition requires enterprises to base their competitive ad-

vantage on non-economic factors, which as a result are reflected in the 

economic success of the enterprise, 

– taking care of groups associated with the company in areas not directly 

related to the company's activity allows for creating customer loyalty in 

relation to the company's brand and the favourability of potential cus-

tomers. 

It is often said that the social responsibility of business creates a 3E triad – 

economy, ethics, ecology. In the literature on the subject, there are also pro-

posals for the principles of the development of a new CSR concept model, the 

4E rules (Lauesen, 2013): 

– Economy ‒ the impact of foreign trade balance surplus, public debt, 

production, products and various types of risks on economy, 

– Ethics ‒ concerns about people, planet and profit, 

– L/Egal‒ consequences of regulation, (non)compliance, (anti)corruption, 

(in)equality, 

– Environment ‒ impact on the environment: stakeholders, natural envi-

ronment, cultural heritage. 
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Four categories ‒ organizational order, employees, environment and prod-

uct ‒ are also indicated as the areas where corporate social responsibility is im-

plemented by companies. Following activities can be carried out within these 

categories (Ministerstwo, 2016): 

1. Organizational order: shaping ethical organizational culture, code of ethical 

conduct, risk management, communicating CSR activities through disclos-

ing non-financial data (social reporting), preventing corruption, etc. 

2. Employees: dialogue with employees, ensuring safety in the workplace, 

ensuring optimal working conditions, respect for human rights, perceiving 

the importance of diversity in the workplace, caring for employees’ health, 

reconciling work and family life, etc. 

3. Environment: reduction of gas emissions, reduction of energy and water 

consumption, responsible management of waste and sewage, etc. 

4. Product: a responsible approach to the supply chain, including the extrac-

tion and transportation of raw materials, the creation of semi-finished prod-

ucts and their transport, responsible investing, etc. 

CSR in European Union documents 

Corporate social responsibility in the European Union is reflected in many doc-

uments and activities that are often advisory or aspirational in nature and aimed 

at creating a European standard for social responsibility. The CRS concept is 

treated in the European Union as one of the tools to support the growth of com-

petitiveness of European enterprises and to increase its economic and social 

cohesion in accordance with the Lisbon Strategy and the Sustainable Develop-

ment Strategy. 

The first of the important documents published by the European Commis-

sion is the Green Paper of July 18, 2001 (European Commission, 2001), in 

which the essence of corporate social responsibility and ways to promote its 

ideas were presented. This document also initiated a broad debate on the subject 

of CSR. Corporate social responsibility was defined as “a concept whereby 

companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner en-

vironment” (European Commission, 2001) as a means to achieve a sustainable 

economic success. 

In July 2002, the European Commission issued the Communication as 

conclusions stemming from the debate, in which it presented a strategy for dis-

seminating and promoting corporate social responsibility (European Commis-

sion, 2002). Attention was paid to the international dimension of social respon-

sibility and the need to link it with international standards, the importance of 

corporate reputation and image and growing interest in conditions in which 

products and services offered on the market are manufactured. The Commission 
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considered the following activities as important for the dissemination of the 

CSR concept: 

– disseminating information about the positive impact of CSR, 

– encouraging the exchange of experience on implementation of CSR, 

– promoting management skills in accordance with CSR, 

– CSR for SMEs, 

– universality and transparency of CSR practices and tools, 

– creation of Multi-Stakeholder Forum on CSR at UE level, 

– including CSR in the European Commission's policies. 

The European CSR Forum, established in 2002, issued a Report (European 

Multi-Stakeholder Forum on CSR, 2004) on June 29, 2004, which assessed the 

social responsibility of enterprises in the European Union, indicating proposals 

for further undertakings in that area. 

In 2006, the Commission published a Communication on CSR, “Making 

the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on 

Corporate Social Responsibility” (European Commission, 2006), announcing 

the European Alliance for CSR. The Alliance role would be the promotion and 

exchange of CSR experiences and good practices among enterprises of all sizes 

and sectors at home in Europe and abroad. 

In 2008, as part of the European Alliance for CSR, a set of practical tools 

was developed, the “CSR Europe's Toolbox for Competitive and Responsible 

Europe”, which was supposed to help enterprises implement CSR principles, 

mainly to improve their competitiveness and accountability. The Toolbox was 

based on the results of CSR Laboratories (a cross-sectoral business-stakeholder 

cooperation projects that was patronaged by the Alliance) in five areas especial-

ly important for business and society: creating an integrated workplace, devel-

oping human capital, engineering new business models, promoting sustainable 

production and consumption, and enhancing trust though open communication 

(Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009). 

In the 2011 Communication, the European Commission presented “A re-

newed EU strategy 2011‒2014 for Corporate Social Responsibility” (European 

Commission, 2011). New definition was presented putting CSR as “the respon-

sibility of enterprises for their impacts on society”. Respecting law regulations 

and collective agreements were supposed to be the basic principles for that re-

sponsibility. In order to fully employ CSR, an enterprise should work out an 

appropriate process in cooperation with appropriate stakeholders with the aim 

of creating shared value for all interested parties at the same time mitigating any 

potential negative impacts. Adapting long-term strategic approach to CSR 

would help with creation of the shared values and mitigation of the potential 

adverse effects on the society and environment. Particular types of business 
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models (e.g. cooperatives, family businesses) may be better suited for responsi-

ble business conduct. 

Internationally recognised principles and guidelines are available for com-

panies (especially large ones) seeking more formal approach towards CSR from 

following sources:  

– recently updated OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

(OECD, 09.07.2018), 

– ten principles of the United Nations Global Compact (UN Global Com-

pact, 09.07.2018), 

– the ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility (PKN, 

2012), 

– the ILO Tri-partite Declaration of Principles Concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy (Międzynarodowe Biuro Pracy, 1992), 

– the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 

(United Nations, 2011). 

European CSR solutions should be consistent with these internationally 

recognized principles and guidelines. The standards of social responsibility 

assessment in the form of reports whose guidelines were developed by the 

Global Reporting Initiative (GRI) should also be mentioned (GRI, 2016).GRI is 

an international organization that sets standards for corporate social responsibil-

ity reporting in the world. 

To evaluate the CSR strategy, the Commission launched a public consulta-

tion on CSR in 2011‒2014. They aimed to identify achievements, gaps and 

future challenges (European Commission, 2014). 

The Directive 2014/95/EU(2014) of the European Parliament and of the 

Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclo-

sure of non-financial and diversity information by certain large undertakings 

and groups should also be mentioned. The EU regulation introduced the re-

quirement for the largest public interest entities to disclose in the reports on 

their activities the minimum relevant information regarding environmental, 

employee and social issues and disclose, among others, the description of the 

policy conducted in a given area, its results, risks and risk management in non-

financial matters. The purpose of the Directive was to increase transparency, 

relevance, consistency and comparability of disclosed non-financial infor-

mation. 

CSR in the TFL sector in Poland 

The interest in CSR among Polish enterprises and institutions is constantly 

growing. This is due to EU regulations as well as increasing awareness of the 

requirements of the competitive market. In Poland, among others, since 2000, 

the Responsible Business Forum Association (PL. Stowarzyszenie Forum Od-
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powiedzialnego Biznesu) has been operating, which goal is (Stowarzyszenie 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2010): 

– dissemination of knowledge in the field of corporate social responsibil-

ity and sustainable development, 

– education and supporting initiatives in the field of corporate social re-

sponsibility and sustainable development, 

– creating a platform for the exchange of experiences in the field of cor-

porate social responsibility and sustainable development of business 

representatives, public administration and non-governmental organiza-

tions, 

– exchange of experiences with international organizations. 

Responsible Business Forum annually publishes the report “Responsible 

business in Poland. Good practices”. The report is the largest review of socially 

responsible business in Poland. Applications and publication of good practices 

are free. Applications for the Report are accepted every year through a dedicat-

ed on-line form, from the beginning of December till the beginning of January 

(Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 11.07.2018). 

Since July 2006, CSRinfo, a company that provides comprehensive man-

agement services in accordance with the standards of sustainable development 

and corporate social responsibility concept, has been operating on the Polish 

market. CSRinfo conducts annual study of CSR reporting in Poland, starting 

from the analysis of year 2007. This is the only study of this kind in Poland that 

follows trends and changes in Polish CSR reporting and identifies the strengths 

and weaknesses of Polish reports. CSRinfo, the only Polish organization with 

the status of Organizational Stakeholder GRI, launched in May 2011 the Polish 

Register of CSR Reports (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2011).  

The “Non-financial Reporting in Poland 2016” survey is a list of 317 re-

ports published in the last 10 years (01.01.2005–31.12.2016) registered in the 

Register of Reports kept by CSRinfo. The analysis includes non-financial re-

ports, i.e. those that disclose data from at least two non-financial areas, for ex-

ample; environment and health and safety. As it can be seen from the report, 22 

reports from this period were submitted from the TSL sector. The companies 

that reported include: Autostrada Eksploatacja (2009‒2016), Chopin Airport 

(2012, 2014), DB Schenker (2006, 2011, 2013, 2015), DHL (2007), Raben 

(2015, 2016) (CSRinfo, 2016). 

CentrumCSR.PL Foundation's report “Corporate Social Responsibility in 

Polish Business Reality. Theory and practice. The report on monitoring the 

social responsibility of the largest Polish companies” in the part concerning 

transport and logistics sector indicated that topics related to social responsibility 

were on the webpages of 76.9% of the surveyed companies (Piskalski, 2015). 

84.6% declared an interest in ecology. The CSR policy was prepared by 53.8% 
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of enterprises, the code of ethics by 30.7%. The social report based on GRI 

standards was published by DB Schenker Sp. z o.o and the Raben group. 84.6% 

of analysed entities refered to human rights. 46.1% of enterprises were involved 

in issues related to the supply chain, and only 23% employed a person responsi-

ble for sustainable development. Two companies were listed and both included 

CSR in their annual report. Among the surveyed companies CTL Logistics Sp. 

a o.o, DB Schenker Sp. z o.o, DHL Global Forwarding Sp. z o.o, DPD Polska, 

Fedex Expres, Raben Polska Group, PKP SA Polskie Koleje Państwowe, Poczta 

Polska SA, UPS Polska were considered. 

Activities of companies from the TFL sector in the area of reported good 

practices were indicated by the reports of the Responsible Business Forum “Re-

sponsible business in Poland. Good practices” (Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, 2017). In the reports, Good practices in the following areas were in-

cluded: organizational order (compliance, dialogue with stakeholders, ethics, 

reporting, management), human rights (education, women in business, policies 

and procedures, diversity), work practices (security in workplace, dialogue with 

employees, family friendly company, employee integration, employee participa-

tion, counteracting workplace abuses, recruitment and adaptation, training and 

development, employee volunteering, work-life balance, employee support, 

employee health), environment (biodiversity, certification, environmental edu-

cation, eco-tourism, eco-efficiency, eco-products, renewable energy, pro-

environmental programs, zero waste, sustainable transport), honest operational 

practices (market education, counteracting fraud, relations with suppliers, rela-

tions with stakeholders), consumers' issues (product and service availability, 

consumer education, responsible consumption, responsible marketing, consum-

er participation, facilitations for customers, health and consumer safety), social 

involvement and development of the local community (physical activity, road 

safety, a good neighbour, charitable and philanthropic activities, adult educa-

tion, education of children and youth, social innovations, social investments, 

social campaigns, culture and arts, socially engaged marketing, health preven-

tion, entrepreneurship development, job creation and competence development, 

support of non-governmental organizations, cooperation with universities, sus-

tainable city). 

In the report “Responsible business in Poland. Good practices 2017” (Fo-

rum Odpowiedzialnego Biznesu, 2017) good practices in the TFL sector were 

published, among others, by the following companies: DB Cargo Polska (1 ‒ 

organizational order, 2 ‒ workplace practices, 2 ‒ environment), Raben Group 

(2 ‒ organizational order, 6 ‒ workplace practices, 1 ‒ environment, 2 ‒ social 

involvement and local community development), Kuehne + Nagel (12 ‒ work-

place practices, 1 ‒ environment, 3 ‒ social involvement and local community 

development), International Airport of Jan Paweł II Kraków-Balice (2 ‒ work-
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place practices, 1 ‒ environment, 2 ‒ consumer involvement, 3 ‒ social com-

mitment and development of the local community), PKP CARGO (1 – work-

place practices, 1 ‒ environment , 1 ‒ social involvement and development of 

the local community), DB Schenker (3 ‒ organizational order, 5 ‒ workplace 

practices, 4 ‒ environment, 4 ‒ social involvement and local community devel-

opment). 

Comparing the report “Responsible business in Poland. Good practices 

2016” (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2016) with the report from 2017, it 

can be noticed that in 2017 the same companies from the TFL sector reported 

good practices but in bigger numbers. 

Conclusions 

In the past, CSR was mainly image-related, but today, based on such activities, 

companies develop their competitive advantage. The interest of CSR among 

Polish enterprises and institutions is growing, due to EU regulations and in-

creasing requirements of a competitive market. 

A socially responsible company is focused on building partnership and 

ethical relationships with various stakeholder groups, such as customers, own-

ers, employees, suppliers and the local community. The pro-social, pro-

ecological and educational activities undertaken by the company can strengthen 

its position as a professional logistics operator. 

CSR means the responsibility in everyday approach to business ‒ openness 

and respect, providing a safe workplace, emphasis on innovation and employee 

development, sharing knowledge and experience, improving solutions for cus-

tomers and building safe and ecological products. 

Analysis of the CSR reports indicates that usually the large companies 

from the TFL sector publish reports describing implemented CSR strategies. 

In April 2014, the European Parliament adopted a directive, according to 

which companies employing more than 500 people have to report non-financial 

data ‒ social, environmental, employee, human rights and anti-corruption issues 

‒ as well as openly define their business model and present conclusions and 

risks resulting from the management of the areas covered in the report. This 

means that large enterprises have to prepare and publish social reports. The 

relevant amendments to the Accounting Act came into force on 01/01/2017. 

Also small businesses have to take into consideration social responsibility, as 

more and more corporations already require their suppliers to respect codes of 

ethics and to report on CO2 emissions. 
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Przykłady dobrych praktyk w sektorze TSL  

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, dobre praktyki, etyka, ekologia 

Streszczenie. Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – 

CSR) jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele działań, inicjatyw  

i procedur funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej i środowi-

skowej. Ma to odzwierciedlenie w różnego rodzaju dokumentach krajowych i między-

narodowych. Współczesne warunki gospodarowania, procesy globalizacji i internacjo-

nalizacji wymaga od przedsiębiorstw wdrażania strategii CSR zgodnie z obowiązują-

cymi standardami i zasadami raportowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie wy-

branych dobrych praktyk CSR w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowo-

spedycyjno-logistycznych w Polsce. Dla realizacji celu wykorzystano metody analizy 

opisowej i porównawczej Raportów Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce. 
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Summary. The ageing of the society both in the European Union and in Poland requires 

undertaking actions aimed at providing a number of postulates related to ensuring social 

inclusion and various requirements related to, inter alia, mobility in urban areas. The 

concept of sustainable urban mobility assumes modelling of the urban transport system 

in accordance with the assumptions of sustainable development. The aim of the article 

is to examine to which extent the Plans of Sustainable Urban Mobility of selected Polish 

cities take into account the needs of seniors in terms of ensuring mobility. 

Introduction 

The ageing of society is a common phenomenon, the percentage of people aged 

over 60 is growing steadily, in most countries faster than any other age group 

(Moniruzzaman, Páez, Nurul Habib, Morency, 2013). And more and more of-

ten, the needs of ageing population are no longer just a problem of developed 

countries (Pettersson, Schmöcker, 2010; Olawole, Aloba, 2014).  

Along with mobility limitations resulting from age, characteristics and 

travel destinations change as compared to younger age groups ‒ a typical exam-

ple is the cessation of everyday obligatory work-related journeys. At the same 
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time, this change results in the surplus of free time, which older people may 

devote to other activities ‒ e.g. visiting families, friends or shopping, which  

affect the diversity of their transport and mobility needs (Su, Bell, 2009). 

The concept of sustainable urban mobility is a new approach to urban 

transport system planning, which is to meet the needs of residents while respect-

ing the principles of sustainable development. SUMP (Sustainable Urban Mo-

bility Plan) is a comprehensive strategic document describing the concept of 

city development related to urban transport (collective and individual, including 

motorized and pedestrian), influencing the achievement of European goals re-

lated to climate protection and energy efficiency. This document is developed 

and implemented by the city authorities and entities involved in the implemen-

tation of the transport policy (Hebel, Wyszomirski, 2014). 

The aim of the article is to examine to which extent the Sustainable Urban 

Mobility Plans of selected Polish cities take into account the needs of seniors in 

terms of ensuring mobility. Pursuing such a goal, in-depth literature studies and 

source analyses of selected documents dedicated to providing mobility in urban 

areas were used.  

The conducted research allowed to indicate areas in which the require-

ments of seniors in relation to mobility are included in strategic documents in 

the field of urban mobility planning as well as certain gaps in this respect. Plan-

ning activities related to sustainable mobility most often include the issues of 

infrastructure availability and adaptation of public mass transport (especially 

rolling stock) to the requirements of older people. Unfortunately, specific solu-

tions are not often recommended (e.g. priority seats in public urban transport for 

the elderly), which may result from a certain level of generality adopted in the 

development of SUMPs. 

Transport needs of seniors 

Maintaining social contacts, possible through access to appropriate transport 

means supporting the mobility of seniors, influences their perceived quality of 

life and reduces the risk of loneliness and social exclusion (Berg, Kemperman, 

Kleijn, Borgers, 2016). 

The development of modern information and communication technologies 

and their increasing dissemination affects the improvement of the quality of life 

and is perceived as one of the factors that can enable to meet the needs of sen-

iors fully (not only concerning their mobility). At the same time, as in most 

cases of ICT use, its indirect and direct impact on transport needs is noticeable 

(Kos-Łabędowicz, Urbanek, 2016). Also, the greater accessibility of modern 

solutions beyond the transport sector itself may have an impact on the transport 

needs of seniors (Hubers, Lyons, 2013) or on the possibilities of better examina-

tion and understanding of these needs (Shoval et al., 2010). 
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Seniors rarely decide to travel alone by car and more often use public 

transport and walk (Szeto, Yang, Wong, Li, Wong, 2017). However, in some 

less typical cases resulting from spatial conditions and the characteristics of the 

urban transport system, an opposite phenomenon and a greater dependence on 

road transport (especially by private cars) may be observed (Berg, Arentze, 

Timmermans, 2011; Figueroa, Sick Nielsen, Siren, 2014). Research on factors 

influencing the selection of particular means of transport by seniors, apart from 

socio-demographic factors characteristic for a given group, indicate that such 

factors as the type of transport, amount of fees, time to reach a stop and availa-

bility of seats have a significant impact on choice of public transport (Wong, 

Szeto, Yang, Li, Wong, 2018). Research on providing the most optimal (in 

terms of declared preferences) transport option dedicated to seniors (volunteer 

drivers, shuttle buses, senior-centre-based shuttle buses, prepaid taxi services, 

and specially coordinated bus/rail services to distant medical centres were con-

sidered) indicated distinct advantage of the first of the indicated options (volun-

teer drivers), while confirming that the choice of the means of transport is influ-

enced by factors related to skills (driving status/none-driving status) and 

knowledge (about available opportunities) of the seniors as well as distance 

from the most visited destinations (Rahman, Strawderman, Adams-Price, 

Turner, 2016). In the case of pedestrian transport, quality of pedestrian routes, 

available infrastructure, density, atmosphere and spatial distribution of potential 

destinations mattered (Chaudhury, Mahmood, Michael, Campo, Hay, 2012; 

Ottoni, Sims-Gould, Winters, Heijnen, McKay, 2016). 

It should be remembered that the group of seniors, usually defined as peo-

ple aged 60+ or 65+, is not as homogeneous as it is usually assumed. Different 

needs related to communication needs and mobility can, for example, be ob-

served in the same age group in relation to the gender (Su, Bell, 2012; Hahn, 

Kimb, Kimc, Ulfarsson, 2016). Likewise, differences in accessibility, preferred 

means of transport or travel purposes are evident at a time when the study popu-

lation of seniors is subject to a more detailed breakdown by age (e.g., 64‒75, 

75‒84, 85+) (Hjorthol, Levin, Sirén, 2010; Horner, Duncan, Wooda, Valdez-

Torres, Stansbury, 2015).  

Methodology 

The growing interest in providing mobility for older people is reflected in poli-

cies and documents at various administrative levels, from national plans to solu-

tions adopted at the city or municipality level. Comprehensive research on pro-

grams at the national level of member countries of the European Union, Norway 

and Switzerland identified 11 key factors for promoting the mobility of older 

people. A transport system friendly to seniors should be: affordable, available, 
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barrier-free, comfortable, comprehensible, efficient, friendly, reliable, safe, 

secure and transparent (Johnson, Shaw, Berding, Gather, Rebstock, 2017).  

Nevertheless, due to the fact that the mobility of seniors is also influenced 

by factors not directly related to the urban transport system itself, but also the 

elements of public space, for the analysis of Sustainable Urban Mobility Plans 

of selected Polish cities, a different reference point was selected. The thematic 

areas related to the concept of a friendly ageing city concern the following is-

sues: public spaces and buildings, transport, housing, social participation, re-

spect and social inclusion, civic participation and employment, communication 

and information, community support and health services. From the point of 

view of ensuring sustainable mobility for older people in urban areas, the issues 

related to two of the mentioned thematic areas are particularly important: 

transport and public spaces and buildings. Selected demands related to the re-

quirements of older people in the indicated areas are presented in table 1. 

Table 1 

Selected requirements of older people associated with mobility in urban areas 

Area Requirements 

public spaces 

Green areas and 

pedestrians 
- green areas are well maintained and safe 

- walking routes in green areas are free of obstacles, have adequate surface 

area and are available 

Pavements - are kept in good condition and adapted to the needs of older people (e.g. 

appropriate width or low curbs) 

- are free of obstacles to mobility (e.g. parked cars, snow),  

- pedestrians have priority in their use 

Roads ‒  

pedestrian 

infrastructure 

- pedestrian crossings with adequate (non-slippery) surface are provided at 

regular intervals 

- adequate infrastructure (e.g. islands or land crossings) is provided to allow 

pedestrians to cross busy streets 

- lights at the crossings should be equipped with visual and sound signalling 

and also provide enough time for the crossing of older people 

Traffic - rules and regulations regarding the priority of passage for pedestrians are 

defined, communicated and strictly observed by other road users (especial-

ly drivers) 

Cycle paths - wherever possible, a separate path is provided for cyclists 

public transport 

Availability/ 

Affordability 
- affordable for older people 

- the charging system is consistent and communicated in an accessible way 

Reliability and 

frequency 
- reliable and frequent regardless of the time of day or week (this applies to 

night courses as well as weekends or public holidays)  

Destinations - allows access to the most important places from the point of view of sen-

iors (e.g. health centres, parks, shopping centres) 

- the network of transport lines connects all areas of the city (including the 

periphery) and neighbouring urban areas 

- integration of various transport modes 



Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas... 75 

Ageing-friendly 

vehicles 
- easily accessible (e.g. lowered floors, wide seats) 

- clean and technically operational 

- marked in a clear and legible manner 

Seating with 

priority for the 

elderly 

- places with priority for older people in vehicles are designated and marked  

- priority seats for older people are respected by other passengers  

Specialized 

services 
- a sufficient number of means of transport is adapted and accessible to 

people with disabilities  

Drivers - are kind, helpful 

- before departure, they wait until the passengers are properly seated  

- stop the vehicle at the bus stop in a way that allows and facilitates the 

entry of elderly people 

Security and 

convenience 
- safe, free from crime  

- uncrowded  

Stops and 

stations 
- located close to places of residence and relevant to older people destina-

tions 

- easily accessible, well-marked and adequately equipped (e.g. lighted, 

weather protection shelters)  

Information - on available public transport services and possibilities of using them 

- accessible and clear timetables  

- in the case when not all vehicles on a given line are adapted to the needs of 

disabled people, a clear indication of this fact is provided  

transport general issues 

Social transport - independent social transport services (e.g. thanks to volunteering) dedicat-

ed for specific events available for older people  

Taxis - affordable for older people (e.g. discounts or subsidized trips on designat-

ed routes) 

- available and adapted to the needs of elderly and / or disabled persons 

- kind and helpful drivers 

Road infra-

structure 
- road sections properly designed, maintained and marked  

- free from obstacles blocking visibility  

- good regulation and strict compliance with traffic rules  

Competences of 

drivers 
- providing and promoting driving courses that allow older drivers to renew 

their skills  

Parking - accessible and affordable parking lots  

- marked bays/parking spaces with priority for the elderly/disabled located 

close to the place of residence/destination  

- priority regulations respected and enforced 

Source: based on Żakowska, 2014, p. 31‒32, 42‒43. 

Subsequently, selected Sustainable Urban Mobility Plans prepared for the 

needs of Polish cities will be analysed in terms of taking into account the needs 

related to the mobility of seniors according to indicated areas.  

Results and discussion 

The selection of Polish cities whose SUMPs have been analysed was based on 

the size of the city, described by the number of inhabitants. With such a criteri-
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on, 16 cities with a population exceeding 200,000 residents were selected for 

analysis (GUS, 2015).1 The preliminary examination involving the acquisition 

of source documents showed that the analysis in the planned scope would not be 

possible due to the lack of developed SUMPs in the case of several cities. Lodz, 

Bydgoszcz, Bialystok, Radom and Torun did not develop SUMPs only Sustain-

able Mass Public Transport Plans, for preparation of which they were obliged 

by the Act on public transport. This Act indicates the need to develop and adopt 

a plan for the sustainable development of public transport for municipalities 

with a population of over 50,000 inhabitants and counties with the number ex-

ceeding 80,000 inhabitants (Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13). As in the case of tradi-

tional transport planning, the plan for sustainable development of public 

transport differs in scope from the plan of sustainable urban mobility (Wołek, 

2015). Wroclaw’s SUMP is currently subject to public consultations. In the case 

of Krakow, there was also no SUMP developed, but the Transport Policy for 

2016-2025 adopted in 2016 (Rada Miasta Kraków, 2016) was prepared taking 

into account the concept of planning sustainable urban mobility, and therefore it 

was decided to include it in the analysis. In some cases, SUMPs have been pre-

pared for metropolitan or functional areas (e.g. Szczecin, Warsaw, Poznan and 

Lublin) or for the region (Katowice and Sosnowiec do not have individual 

SUMPs developed but are included collectively in the plan for the Central Sub-

region of the Silesian Voivodeship – and so they will be taken into account in 

the analysis). 

Finally, documents strategically related to sustainable urban mobility were 

analysed for 10 Polish cities (or metropolitan or functional areas): Warsaw, 

Kraków, Poznan, Gdansk, Szczecin, Lublin, Katowice, Gdynia, Czestochowa 

and Sosnowiec. Table 2 presents the results of the conducted analysis according 

to selected requirements of the elderly in terms of providing mobility in urban 

areas. 

The analysis indicates a differentiated approach to the needs of older peo-

ple and their consideration in SUMPs of selected Polish cities. In some SUMPs, 

there is no reference to the needs of older people or people with limited mobili-

ty ‒ only recommendations that planning should take into account the needs 

arising from environmental, social and economic conditions (e.g. SUMP for the 

functional area of Warsaw). In others, the needs of older people are taken into 

account, but not in the case of detailed activities only at the general level of 

increasing the accessibility of the urban transport system by building infrastruc-

ture facilities, but without indicating specific areas or solutions (e.g. SUMP for 

the City Functional Area of Poznan or Gdansk). 

                                                 
1 According to (GUS, 2015), these are the following cities: Warsaw, Krakow, Lodz, Wroclaw, 

Poznan, Gdansk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Bialystok, Gdynia, Czestochowa, 

Radom, Sosnowiec, and Torun. 
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Table 2 

Accounting for the requirements of seniors’ mobility in urban areas in SUMPs  

of selected Polish cities* 

Requirements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

public spaces 

Green areas and pedestrians  ü   ü + ü +  

Pavements + ü + + ü ü ü ü + 

Roads – pedestrian infrastructure + ü + + ü ü ü ü + 

Traffic + + + + ü ü + ü + 

Cycle paths + + + + + + + + + 

public transport 

Availability/Affordability + + + + + + + + + 

Reliability and frequency + + + + + + + + + 

Destinations + + + + + + + + + 

Ageing-friendly vehicles + ü ü + ü ü ü ü ü 

Seating with priority for the elderly          

Specialized services       ü   

Drivers          

Security and convenience + ü + + + + + ü ü 

Stops and stations + ü + + ü ü ü + + 

Information + ü ü + + + + + ü 

transport general issues 

Social transport          

Taxis          

Road infrastructure + + + + + + + + + 

Competences of drivers          

Parking + + + + + + ü + + 

* 1 ‒ Warsaw, 2 ‒ Kraków, 3 ‒ Poznan, 4 ‒ Gdansk, 5 ‒ Szczecin, 6 ‒ Lublin, 7 ‒ Gdynia, 8 ‒ 

Czestochowa, 9 ‒ Katowice and Sosnowiec, 10 ‒ Torun; ü ‒ a reference directly to the needs 

of older people, + the possibility of meeting the requirements of older people through the im-

plementation of general assumptions. 

Source: based on: Rada Miasta Kraków, 2016; Orcholska, 2018; TRAKO, 2016; Kusek et al., 

2016; Tomanek, Jancecki, Karoń, Krawczyk, Kosobucki, 2016; Wolański, Jakubowski, Kozłow-

ska, Mrozowski, Pieróg, 2016; TransEko, 2017; Wołek, 2016; Star ITS, 2016. 

Some of the mobility requirements of older people can be implemented 

while providing for the needs of other age and social groups. Nevertheless,  

a part of the requirements, in particular concerning the adaptation of infrastruc-

ture and pavements or rolling stock used in public transport, must take into ac-

count the requirements of older people as persons with limited mobility. Very 

often, as in the case of a document concerning Krakow, (reference to the needs 

of older people is indicated in the Specific objective II.3 ‒ Improvement of 

travel standards and improvement of travel conditions in public transport, in-

cluding people with limited mobility), it also includes collectively the needs of 

other social groups with limited mobility, such as disabled people, parents with 

children or people carrying luggage (Rada Miasta Kraków, 2016). In some cas-
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es, the needs of people with reduced mobility are treated as guidelines for the 

design of pedestrian infrastructure (e.g. SUMP for the city of Czestochowa) 

assuming that if it is comfortable for this group it will also be adapted to the 

needs of other social groups with limited capacity and for pedestrian traffic in 

general. 

A large part of the requirements of old people is taken into consideration to 

a certain extent; to a lesser extend general demands to meet the mobility needs 

and to a greater extent specific demands of older people or people with reduced 

mobility. This concerns in particular the requirements related to infrastructure 

(e.g. pavements, pedestrian crossings, stops and transfer nodes) and public 

transport (e.g. reliability and frequency, age-friendly vehicles, safety and con-

venience). The implementation of some of the requirements is very rare (e.g. 

specialized services or dedicated parking spaces) and some of them have not 

been included in any of the analysed plans (e.g. requirements for taxis or social 

transport). 

Conclusions 

Ensuring mobility of older people is a key factor affecting their ability to meet 

other needs related to adequate standard of living. At the same time, we should 

pay attention to the fact that due to progressing ageing process, ensuring the 

implementation of mobility needs of older people is hampered by factors related 

to deteriorating health and external factors resulting from the environment and 

insufficient adaptation of the urban transport system to their needs. 

The process of urbanization combined with the ageing of the population 

will increasingly affect the transport needs and the form of the transport system, 

including the urban transport system. Both phenomena require action at various 

levels of administration, which, unfortunately, are largely constrained by re-

strictions in financing of social programs, challenges related to urban develop-

ment (related to the characteristics and problems of individual cities, e.g. declin-

ing population of urban areas in developed countries and growing in developing 

countries) and the more and more frequent issue of the privatization of public 

areas (Buffel, Phillipson, 2016).  

In the conducted analysis of SUMPs for selected Polish cities, the necessi-

ty to consider and enable accessibility to the city's transport system for older 

people, including adapting it to the needs of older people in terms of mobility, 

was observed. If the declared activities are carried out in the periods envisaged 

in individual plans, the urban transport systems for the analyzed cities will be 

more friendly to people with limited mobility and allow for their better inclu-

sion. Nevertheless, it should also be remembered that the ageing of the society 

is a progressive process, and so the actions aimed at ensuring the satisfaction of 
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the needs related to the mobility of older people should be constantly monitored 

and modified in accordance with changing needs. 
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Zapewnienie mobilności miejskiej dla seniorów – analiza PZMM polskich miast 

Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność miejska, mobilność seniorów, starzenie się 
społeczeństwa, ZPMM  

Streszczenie. Starzenie się społeczeństwa zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce 

wymaga podejmowania działań mających na celu zapewnienie wielu postulatów zwią-

zanych z zapewnieniem seniorom włączenia społecznego i różnych wymagań związa-

nych m.in. z mobilnością na obszarach miejskich. Koncepcja zrównoważonej mobilno-

ści miejskiej zakłada modelowanie miejskiego systemu transportowego zgodnie z zało-

żeniami zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest zbadanie, w jak dużym stopniu 

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wybranych polskich miast uwzględniają 

potrzeby seniorów pod względem zapewnienia mobilności. 

Translated by Joanna Kos-Łabędowicz 
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Streszczenie. Zwiększająca zasięg wirtualizacja życia społecznego sprawia, że poszu-

kiwane są skuteczne i efektywne narzędzia marketingu internetowego. Jednym z nich 

jest content marketing, którego znaczenie rośnie w szczególności w kontekście dokonu-

jących się przemian w zachowaniach internautów, którzy w coraz większym stopniu 

ignorują komunikaty reklamowe. Celem artykułu jest ukazanie istoty content marketin-

gu i jego narzędzi w kontekście zmian funkcji internetu, a także rozwoju koncepcji 

marketingu. W artykule ukazano zadania content marketingu. Podkreślając potrzebę 

długofalowości prowadzenia tego typu działań, wskazano na etapy strategii content 

marketingowej. Artykuł przygotowano na podstawie przeglądu literatury i raportów 

badawczych oraz analizy studiów przypadków. Prowadzone w artykule rozważania  

i analizy wskazują, że tworzenie atrakcyjnych, angażujących i wartościowych dla inter-

nautów treści wymaga bardzo dobrej znajomości potrzeb oraz zachowań odbiorców 

przekazu, jak również zmieniających się algorytmów wyszukiwarek internetowych. 

Wprowadzenie 

Content marketing, określany jako marketing treści oraz narzędzie marketingu 

internetowego, polega na tworzeniu takich materiałów graficznych, tekstowych, 
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czy multimedialnych, które są dla konsumentów źródłem wartości i angażują go 

oraz zwiększają możliwości prowadzenia przez firmy dialogu z klientami. Róż-

ne formy działania z zakresu content marketingu wpisują się w nowy model 

odbiorcy przekazu, który jest aktywny i niejednokrotnie współuczestniczy  

w tworzeniu treści z wykorzystaniem nowych mediów. Sprawia to, że postępu-

jącą wirtualizację i rozwój działań marketingowych w internecie, w tym zali-

czanych do content marketingu, należy analizować nie tylko przez pryzmat 

zmian technologicznych oraz powstających nowych narzędzi informatycznych, 

ale również z uwzględnieniem wymiaru kulturowego dokonujących się prze-

mian. 

Celem artykułu jest ukazanie istoty content marketingu i jego narzędzi  

w kontekście zmian funkcji internetu, a także rozwoju koncepcji marketingu.  

W artykule ukazano także funkcje content marketingu. Odnosząc się do para-

dygmatu marketingu strategicznego, przedstawiono etapy tworzenia strategii 

content marketingowej. Ukazano również zasady prowadzenia działań z zakresu 

content marketingu, których stosowanie zwiększa ich skuteczność.  

Wyróżniki, funkcje i narzędzia content marketingu 

Wśród przesłanek rosnącego znaczenia content marketingu w działaniach 
przedsiębiorstw należy wskazać w szczególności na zmiany w zachowaniach 
użytkowników internetu, którzy coraz częściej wykorzystują programy blokują-
ce wyświetlanie reklam, gdyż niejednokrotnie postrzegają tę formę komunikacji 
jako inwazyjną, utrudniającą korzystanie z zasobów internetu, a także przyno-
szącą mało użytecznych informacji. Content marketing w przeciwieństwie do 
klasycznej reklamy, nie koncentruje się na samym produkcie i jego atrybutach. 
U jego podstaw leży założenie, znamienne dla inbound marketingu, że to klient 

sam powinien odnaleźć dany przekaz (por. tab. 1). Do najczęściej wykorzysty-
wanych instrumentów content marketingu należy zaliczyć: graficzno-tekstowe 

prezentacje, infografiki, ebooki, raporty, studia przypadków, webinaria, podca-
sty, newslettery, filmy prezentowane np. w serwisie YouTube, blogi, a także 
wywodzące się z public relations artykuły, które mogą mieć charakter eksperc-

ki, poradnikowy, sponsorowany czy też przybierać formę informacji prasowej 
(Tobiasz, Szymański, 2018, s. 397‒412). Wybór instrumentów z zakresu con-
tent marketingu i związanych z nimi mediów zależy od specyfiki grupy doce-
lowej oraz celów firmy. Warto dodać, że działania z zakresu content marketingu 
mogą być realizowane z zastosowaniem mediów płatnych oraz mediów wła-
snych firmy, a także mediów należących do partnerów firmy (Chaffey, 2016,  

s. 19‒20; Stwarz, 2015, s. 51). Jednocześnie należy podkreślić, że istnieje po-

trzeba integrowania działań z zakresu content marketingu z działaniami rekla-

mowymi, tak aby w spójny sposób wyrazić tożsamość firmy czy marki produktu.  
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Tabela 1 

Content marketing a klasyczna reklama 

Content marketing Klasyczna reklama 

– konsument traktowany jest jako aktywna, 

kreatywna jednostka, która współtworzy tre-
ści przekazów lub uczestniczy w ich przeka-

zywaniu 

– komunikaty marketingowe są postrzegane 
jako wartościowe, angażujące, pożądane  
i odpowiadające potrzebom odbiorców 

– zgodnie z podejściem pull, konsument sam 

poszukuje i dociera do przekazu 

– dominuje dialog z klientem 

– istnieją większe możliwości indywidualizacji 
– cele są długoterminowe i związane z budo-

waniem relacji z klientami oraz ich edukowa-

niem 

– jest relatywnie tańszy 

– dominuje podejście, zgodnie z którym 
klient jest bierny, a jego rolą jest odbiór 
przekazu 

– przekazy reklamowe postrzegane są jako 

niechciane i utrudniające korzystanie  
z internetu 

– komunikat reklamowy kierowany jest do 

odbiorcy zgodnie z podejściem push 

– przekaz ma charakter jednokierunkowy 

– istnieją mniejsze możliwości indywiduali-
zacji 

– przeważają cele krótkoterminowe ukie-
runkowane na sprzedaż 

– jest relatywnie droższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Błażewicz, 2016, s. 44. 

Do zadań spełnianych przez content marketing zalicza się informowanie, 

zachęcanie do zakupu, zwiększanie zainteresowania firmą i kreowanie jej wize-
runku, utrwalanie zachowań zakupowych i związane z tym budowanie lojalno-
ści, tworzenie oraz pogłębianie opartych na zaufaniu relacji między firmą  
a klientami, czy też prezentowanie korzyści związanych z korzystaniem z oferty 
przedsiębiorstwa. Ponadto content marketing spełnia ważną funkcję w ramach 
marketingu wewnętrznego, gdyż wśród odbiorców tego typu działań należy 
wskazać także aktualnych i potencjalnych pracowników. W tym przypadku 
celem działań z zakresu content marketingu jest kształtowanie satysfakcji pra-
cowników. Warto również dodać, że działania z zakresu content marketingu 

umożliwiają firmie reagowanie na wydarzenia, które mogą być istotne dla 
klientów. Należy podkreślić, że zazwyczaj prowadzone przez firmy działania  
z zakresu content marketingu pełnią nie jedną, lecz jednocześnie kilka wymie-
nionych funkcji. Ich specyfikę ukazano w tabeli 2.  

Realizacja celu artykułu wymaga podkreślenia, że działania z zakresu con-
tent marketingu i stawiane przed nimi zadania wpisują się w generalne funkcje 
pełnione przez internet, do których zalicza się funkcję informacyjną, komunika-
cyjną, dystrybucyjną i społecznościową. Warto dodać, że chociaż funkcja in-
formacyjna internetu nadal jest istotna, to jednak dynamicznie rośnie znaczenie 
funkcji społecznościowej. W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w której 
zmianie ulegają relacje między firmami i klientami. Towarzyszy temu zanikanie 

podziału podmiotów rynku na przedsiębiorstwa odpowiedzialne za procesy 
zarządzania wartością oraz klientów występujących tylko w roli pasywnych 

odbiorców (Vescovi, Gazzola, Checchinato, 2010, s. 41‒57). 
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Tabela 2 

Funkcje content marketingu 

Typ funkcji Specyfika 

Funkcja informacyjna 

jej realizacja oznacza, że content marketing ukierunkowany jest 
na przekazywanie informacji o produktach i tworzenie wiedzy 

klientów o ofercie firmy; wśród narzędzi content marketingu, 
realizujących funkcję informacyjną warto wskazać np. na po-

radniki zakupowe, mogące mieć charakter tekstowy lub wideo 

Funkcja perswazyjna 

jej istotą jest przekonanie odbiorcy o wyjątkowości produktu 
oferowanego przez firmę i zachęcenie go do zakupu, chociaż 
jest w szczególności przypisywana reklamie, to jednak w przy-

padku content marketingu można wskazać np. na infografiki, 
które niejednokrotnie spełniają również takie zadanie 

Funkcja wizerunkowa 

działania z zakresu content marketingu dotyczą przede wszyst-
kim budowania pozytywnych skojarzeń związanych z produk-

tem i firmą 

Funkcja wywoływania  
zainteresowania 

jest szczególnie istotna na etapie wprowadzania nowego pro-
duktu na rynek i wiąże się z prezentowaniem jego atrybutów, 

np. z wykorzystaniem artykułów oraz testów funkcjonalności  
w formie filmów umieszczanych w mediach społecznościowych 

Funkcja przypominająca 

związana jest z utrwalaniem pozytywnych postaw wobec pro-
duktu i zachowań zakupowych, wśród wielu form content 
marketingu, których stosowanie służy przypominaniu klientom 
o firmie i jej produktach, należy wskazać na artykuły, poradni-

ki, czy wirtualne kalendarze 

Funkcja utylitarna 

służy prezentowaniu różnego typu korzyści związanych z da-
nym produktem lub firmą; ukazując przydatność produktu 
można wykorzystać np. recenzje czy też porady i opinie eksper-

tów, wskazujące na to, w jaki sposób konsumenci mogą osią-
gnąć korzyści z używania produktu 

Funkcja budowania zaufania 

spełnianie jej przekłada się na tworzenie i zwiększanie zaufania 
w relacjach między firmą i jej klientami, do zastosowania są np. 
fora użytkowników oraz treści odnoszące się do prowadzonych 
przez firmę działań z zakresu CSR 

Funkcja społecznościowa 

polega na tworzeniu społeczności wokół marek oraz na pogłę-
bianiu relacji między firmą i jej klientami oraz między samymi 
klientami 

Funkcja kreowania satysfak-

cji pracowników 

ukierunkowanie określonych przekazów w zakresie content 

marketingu na pracowników służy ich motywowaniu i ułatwia 
realizację zadań z zakresu marketingu wewnętrznego 

Funkcja reakcji na aktualne 

tematy, wydarzenia  

Jej realizacja pozwala na powiązanie informacji przekazywa-
nych przez przedsiębiorstwo o marce z wydarzeniami, które są 
ważne dla konsumenta oraz na budowanie wiarygodności firmy 

Źródło: opracowano na podstawie: Ludwiński, Miller, Albińska, Apitz, Jedrachowicz, Nowak, 

2018, s. 28‒43. 

Potencjał i atrakcyjność mediów społecznościowych z punktu widzenia 

content marketingu wiąże się z dużą liczbą ich typów oraz różnorodnością za-

spokajanych przez nie potrzeb konsumentów. Dobrze obrazuje to klasyfikacja 
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mediów społecznościowych zaproponowana przez A.M. Kaplana i M. Haenlei-

na, którzy za podstawę wyodrębniania mediów społecznościowych przyjęli 
zakres możliwości autoprezentacji oraz budowania relacji społecznych  
z uwzględnieniem różnorodności form przekazów (Kaplan, Haenlein, 2010,  

s. 59‒68). Pozwoliło to z uwagi na te kryteria wyodrębnić: blogi, serwisy spo-
łecznościowe, wirtualne światy, projekty oparte na współpracy i zbiorowej mą-
drości, społeczności skupione wokół określonego typu treści i wirtualne gry.  

Content marketing a rozwój dyskursu marketingowego 

Określenie zasad prowadzenia działań z zakresu content marketingu wymaga 

odwołania się do dorobku marketingu i ewolucji koncepcji marketingowych. 

Ich rozwój wyraża się w nowych i odmiennych, niż w przypadku klasycznej 

koncepcji marketingu, sposobach określania podmiotów marketingu, jego roli  
i celów oraz kryteriów efektywności, modeli biznesu, otoczenia marketingowe-

go, zasobów i kompetencji podmiotu rynku, a także koncepcji zarządzania 

przedsiębiorstwem czy miejsca marketingu w tej koncepcji. O rozwoju marke-

tingu w wymiarze naukowym świadczy powstawanie takich koncepcji jak: kon-
cepcja marketingu strategicznego, marketingu relacji, marketingu wartości, 
marketingu doświadczeń i współtworzenia wartości z klientem czy też koncep-

cja marketingu opartego na logice usługowej, a także marketingu produktów 
systemowych (Żabiński, 2007, s. 27‒48). 

Warto zauważyć, że w sposobach prowadzenia działań z zakresu content 
marketingu można odnaleźć wpływ wielu z wymienionych koncepcji marketin-

gu. Zgodnie z założeniami marketingu strategicznego w działaniach zaliczanych 
do content marketingu szczególną rolę odgrywa właściwe wyodrębnienie grupy 
docelowej. Ponadto z perspektywy koncepcji marketingu strategicznego content 

marketing może być traktowany jako obszar konkurowania i źródło przewagi 
konkurencyjnej. Zgodnie zaś z optyką marketingu relacji, prowadzenie działań 
z zakresu content marketingu powinno przełożyć się na stworzenie i pogłębia-
nie przez przedsiębiorstwa trwałych, opartych na lojalności, relacji z klientami. 

W przypadku marketingu wartości content marketing jest źródłem wartości dla 
nabywców, a także wartości przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia koncepcji 
marketingu doznań i doświadczeń prowadzenie działań z zakresu content mar-

ketingu przekłada się na zaspokajanie potrzeb wynikających z hedonistycznej 
konsumpcji. Odnosząc się natomiast do koncepcji marketingu systemowego, 

warto podkreślić, że działania z zakresu content marketingu często służą zaspo-
kajaniu nie jednej, ale całej wiązki odczuwanych przez konsumenta potrzeb, 
które znajdują się na wielu poziomach. Ponadto w działaniach z zakresu content 

marketingu – tak jak w przypadku produktów systemowych – ważną rolę od-
grywają niematerialne zasoby, w tym informacje i wiedza. Warto dodać, że 
również konsumpcja treści wymaga od użytkowników określonych kompeten-
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cji. Wyraźne implikacje dla content marketingu wynikają również z koncepcji 
marketingu współtworzenia wartości z klientem. Nabywca staje się zatem nie 
tylko odbiorcą przekazów, ale może aktywnie uczestniczyć w procesach komu-

nikacji marketingowej. Określając rolę konsumenta w marketingu interneto-
wym, należy wskazać na zastępowanie terminu prosument kategorią produsera 
(od połączenia słów produkcja i użytkownik), który nie angażuje się w trady-
cyjną formę produkcji treści, ale we współpracę i nieustanne budowanie oraz 
przekazywanie istniejących treści do dalszego udoskonalania. Wprowadzenie 
kategorii produsera wynika z tego, że koncepcja prosumenta w zbyt małym 
stopniu uwzględniała rolę sieciowych relacji, a także udział użytkownika  
w kreowaniu informacji (Bruns, 2008, s. 13, 21). 

Uwzględniając zatem dorobek literaturowy marketingu oraz analizując 
studia przypadków i dobre praktyki, należy wskazać na następujące zasady 
content marketingu:  

– ukierunkowywanie prowadzonych działań na potrzeby oraz zachowania 

klientów i zaspokajanie wiązek ich potrzeb, 

– tworzenie strategii content marketingu na podstawie zasobów wiedzy, 

powiększanych w procesie badań marketingowych, które dotyczą róż-
nych wymiarów funkcjonowania firmy i jej otoczenia, 

– identyfikowanie grupy docelowej z uwzględnieniem szerokiego spek-
trum czynników demograficznych, psychologicznych, społecznych, be-
hawioralnych oraz prezentowanie jej przedstawiciela w formie tzw. 

persony, 

– zachowywanie wysokiej jakości przekazu oraz integrowanie działań  
z zakresu content marketingu z innymi formami marketingu stosowa-

nymi przez firmę,  
– uwzględnianie w treści i formie przekazu możliwości kształtowania po-

staw przez oddziaływanie na komponent kognitywny, afektywny i be-
hawioralny postawy,  

– wykorzystywanie rozwiązań wypracowanych w ramach copywritingu 

internetowego i kształtowanie pozytywnych doznań i doświadczeń 
użytkowników internetu,  

– angażowanie klientów w dialog z firmą,  
– wspieranie działań z zakresu SEO,  
– dokonywanie pomiaru skuteczności działań z zakresu content marke-

tingu, 

– pobudzanie współpracy między służbami marketingowymi oraz IT  
w przedsiębiorstwie. 
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Strategia content marketingu i etapy jej tworzenia  

Prowadzenie działań z zakresu content marketingu wymaga przyjmowania dłu-
giego horyzontu czasowego i stosowania podejścia strategicznego. Jest to jedna 

z najważniejszych zasad content marketingu. Odnosząc się do dorobku marke-
tingu należy podkreślić, że zgodnie z paradygmatem marketingu strategicznego 
do etapów budowy strategii content marketingu zalicza się analizę otoczenia 
marketingowego i zasobów firmy, co pozwala na określenie celów content mar-
ketingu, wybór grupy docelowej oraz narzędzi realizacji strategii, a także przy-
gotowanie projektów przekazu. W procesie budowy strategii content marketin-
gu istotną rolę pełni także określenie konsekwencji finansowych realizacji stra-
tegii oraz sposobów pomiaru skuteczności przyjętych rozwiązań (por. rys. 1).  

Oparte na wiedzy tworzenie i wdrażanie strategii content marketingu,  
a także monitorowanie jej przebiegu wymaga prowadzenia badań marketingo-
wych, które są źródłem informacji potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji 
na poszczególnych etapach budowy strategii i prowadzenia kampanii content 

marketingowej. W badaniach realizowanych na potrzeby prowadzenia działań  
z zakresu content marketingu znajdują zastosowania klasyczne badania marketin-
gowe o charakterze jakościowym i ilościowym, które umożliwiają poznawanie 
opinii konsumentów, jak również badania o charakterze zautomatyzowanym, 
wspomagane specjalistycznym oprogramowaniem, pozwalającym na monitoro-

wanie zachowań klientów oraz pozyskiwanie danych behawioralnych. Warto 

wskazać także na relatywnie nowe podejścia badawcze, rozwijane w antropologii 

cyfrowej, do których zalicza się słuchanie społecznościowe, netnografię oraz 

badania empatyczne (Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2016, s. 110‒113). Istotą spo-
łecznościowego słuchania jest monitorowanie, często z wykorzystaniem big data, 

wyrażanych przez konsumentów w internecie opinii o firmie i produktach. 

Monitorowanie wypowiedzi w środowisku wirtualnym, w którym uczest-
nicy społeczności internetowych czują się komfortowo pozwala na zidentyfi-
kowanie reakcji konsumentów na wprowadzane w ofercie zmiany, sposoby ich 

komunikowania i związane z nimi działania z zakresu content marketingu. Sto-

sowanie netnografii jako metody etnograficznej ma natomiast na celu zrozu-

mienie ludzkich zachowań w wirtualnych wspólnotach przez ich obserwację. 
Netnografia jest głębokim zanurzeniem w określoną społeczność internetową, 
zapoczątkowanym niejednokrotnie w procesie słuchania społecznościowego, 
które pomaga badaczom zidentyfikować właściwe z punktu widzenia celu ba-
dania społeczności internetowe. O ile słuchanie społecznościowe bazuje na 
specjalistycznym oprogramowaniu, pozwalającym w automatyczny sposób 
wizualizować dane, o tyle netnografia wymaga wiedzy i wrażliwości umożli-
wiającej dokonanie pogłębionej refleksji nad podmiotem i przedmiotem obser-
wacji. W zarządzaniu content marketingiem znajdują zastosowanie także bada-
nia empatyczne, bliskie klasycznej etnografii, polegające na wspomaganej wy-
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wiadem obserwacji uczestniczącej oraz wejściu w sferę społeczności konsu-
mentów w celu rozpoznawania ich potrzeb i postaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Strategia content marketingu 

Źródło: opracowanie własne. 
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Monitoring i pomiar skuteczności działań wchodzących  
w skład strategii content marketingu 

Sformułowanie wiązki mierzalnych i dookreślonych w czasie celów 
content marketingu wraz z podaniem wskaźników efektywności  

w przekroju poszczególnych funkcji content marketingu  

Określenie grupy docelowej; stworzenie tzw. persony wraz  
z określeniem jej imienia nazwiska, zawodu, wieku, miejsca za-

mieszkania, sytuacji życiowej, stylu życia, pasji, uznawanych war-
tości, problemów, sposobów dokonywania zakupów, motywów  

i zakresu korzystania z internetu  
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Podsumowanie 

O tempie przemian wywołanych rozwojem technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych świadczy to, że w ciągu pierwszych czterech lat internet 
zgromadził 50 mln użytkowników, a Facebook 100 mln użytkowników w 9 mie-
sięcy. Skalę upowszechniania się nowych technologii obrazuje również to, że 
także przez 9 miesięcy pobrano miliard aplikacji na iPoda. Dla porównania 

można dodać, że radio dotarło do 50 mln użytkowników dopiero po 38 latach 
(Dietrich, 2015, s. 109). Chociaż na te liczby należy patrzeć z uwzględnieniem 
coraz szybciej przebiegających procesów adaptacji innowacji w wielu sferach 
życia społeczno-gospodarczego, to jednak wskazują one na dużą atrakcyjność 
internetu zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw.  

Zwiększającej zasięg wirtualizacji zachowań konsumentów towarzyszy 
poszukiwanie efektywnych rozwiązań z zakresu marketingu w internecie. 
Wśród nich szczególne miejsce zajmuje content marketing, którego filarami są 
stworzona w tym zakresie strategia, a także wysokiej jakości treści wraz z do-
pracowanym systemem ich dystrybucji i promocji oraz oceny skuteczności.  

Formułując konkluzje, należy podkreślić, że content marketing wpisuje się 
w ewolucję koncepcji marketingu, która wskazuje na odchodzenie od transak-
cyjnego podejścia na rzecz budowania relacji z klientami oraz angażowania ich 
w działania prowadzone przez firmę. Zarządzanie content marketingiem wyma-

ga właściwego rozłożenia akcentów między trzema głównymi typami treści, 
czyli tymi, które bawią, informują oraz edukują, a także pomagają użytkowni-
kowi internetu realizować określone zadania (Lieb, Szymanski, 2017, s. 30‒33). 

Biorąc pod uwagę, że działania z zakresu content marketingu pełnią wiele funk-
cji, istnieje potrzeba ich wewnętrznej i zewnętrznej integracji. Oznacza to, że 
kierowany do odbiorców przekaz powinien być spójny nie tylko w ramach dzia-
łań zaliczanych do content marketingu, ale również z innymi działaniami mar-
ketingowymi, a w tym reklamowymi.  
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Zachowanie osób starszych na rynku przypraw  
i produktów przyprawowych 

Kody JEL: D12, J14, M31 

Słowa kluczowe: konsumenci-seniorzy, przyprawy, zachowanie konsumentów 

Streszczenie. Zachowanie konsumentów na rynku produktów spożywczych determinu-

je wiele różnych czynników. Jednym z nich jest wiek respondentów. W artykule przed-

stawiono zachowanie starszych konsumentów na rynku przypraw i produktów przypra-

wowych, postrzeganie przez nich tych produktów, częstość spożycia, zachowania zaku-

powe i wykorzystanie pozakupowe. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpo-

średniego wśród celowo dobranej grupy respondentów, zaś narzędziem badawczym był 

kwestionariusz. Uzyskane wyniki wskazują na tradycyjne wykorzystanie i zaliczenie 

produktów do przypraw. Cechą istotną dla respondentów tych produktów jest marka ‒ 

badani wybierali produkty marek znanych i rozpoznawanych.  

Wprowadzenie 

Zachowanie konsumenta jest procesem bardzo złożonym, determinowanym 

przez wiele czynników. Poprzedzają go decyzje przedzakupowe, następnie na-

stępuje nabywanie, posiadanie i użytkowanie produktów, a na końcu zachowa-

nie pozakupowe, co może wpływać na dalsze zachowanie rynkowe konsumen-

ta. Szczególną grupę konsumentów stanowią osoby starsze, których zachowanie 

na rynku produktów spożywczych różni się od innych grup konsumentów (Ko-

walczyk, 2007; Olejniczak, 2016).  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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W artykule ocenie poddano zachowanie konsumentów-seniorów na rynku 

przypraw i produktów przyprawowych. Są to produkty szczególne, często nie-

doceniane, których głównym walorem jest wpływ na potrawy, w których je 

wykorzystano. Mają one zdolność zmiany smaku, zapachu, barwy produktu, do 

którego zostały dodane. Ich wykorzystanie może być bardzo tradycyjne ‒ zwią-

zane ze zwyczajami i nawykami żywieniowymi danej populacji bądź też bardzo 

innowacyjne ‒ w kuchni molekularnej czy w dietach specjalistycznych, jak 

również w innych gałęziach przemysłu, technologii żywności jako działanie 

utrwalające czy też opakowalnictwie (opakowania aktywne).  

Celem artykułu jest ocena zachowania konsumentów-seniorów na rynku 

przypraw i produktów przyprawowych, postrzeganie przez nich tych produk-

tów, częstości spożycia, zachowań zakupowych i wykorzystania pozakupowe-

go. Poznanie i analiza zachowań konsumentów starszych na rynku przypraw  

i produktów przyprawowych może umożliwić lepsze ich zrozumienie i prze-

prowadzanie ich ewentualnych modyfikacji bądź dostosowanie rynku do po-

trzeb starzejącego się społeczeństwa. Jest to bardzo istotne ze względu na spe-

cyfikę rynku przypraw i produktów przyprawowych; rynku, na którym mamy 

do czynienia z wyborem produktów podobnych do siebie, pod względem wy-

glądu produktu (porównując te same przyprawy), opakowania, materiału opa-

kowaniowego oraz gramatury produktu.  

Seniorzy jako szczególna grupa konsumentów 

Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby konsumentów produktów żywnościo-

wych, ilość i różnorodność spożywanych pokarmów, możliwości osobistego 

wpływu na wybór oraz dokonywanie zakupów i rola w tym procesie.  

Na rynku produktów żywnościowych mamy również do czynienia z ist-

nieniem pojęcia srebrnej ekonomii ‒ silver economy, określającego system eko-

nomiczny zorientowany na wykorzystanie potencjału osób starszych z jedno-

czesnym uwzględnieniem ich potrzeb. Atrakcyjność tego segmentu rynku, na-

zywanego rynkiem srebrnych głów lub srebrnym rynkiem (silver market) nieu-

stannie rośnie. Golinowska (2012) podaje dwa znaczenie pojęcia srebrnej go-

spodarki (silver economy). Pierwsze, nazywane neutralnym czy opisowym, 

polega na ukazywaniu gospodarki ewoluującej w kierunku potrzeb starszej po-

pulacji bez jej specjalnego interwencyjnego ukierunkowywania. Drugie ukazuje 

możliwość wykorzystania starzenia się populacji do takiego ukierunkowania 

rozwoju, w którym zmiana struktury potrzeb ludności oraz pewien wzrost ich 

aktywności mogłyby stać się źródłem postępu i wzrostu gospodarczego. Pojęcia 

srebrnej gospodarki coraz częściej używa się w tym drugim znaczeniu. Uwaga 

w nim jest skoncentrowana z jednej strony na potrzebach i popycie starszej 

populacji, a z drugiej – na jej cechach, które można i należy wykorzystać do 

większej aktywizacji oraz samodzielności. Przyjmuje się przy tym, że wzrost 
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aktywności i społecznej integracji osób starszych jest warunkiem lepszego za-

spokajania ich potrzeb, sprzyjając wyższej jakości nie tylko ich życia, ale całe-

go społeczeństwa (Golinowska, 2012).  

Podstawową z miar demograficznych dotyczących wieku populacji jest 

współczynnik starości, czyli udział ludności w wieku 65 i więcej lat w ogólnej 

populacji. Osoby w starszym wieku (65+) stanowią w Polsce ponad 15% ogól-

nej populacji, w UE prawie 19%. Prognozuje się, że pozornie korzystna –  

w odniesieniu do innych krajów UE – obecna sytuacja demograficzna Polski 

zmieni się diametralnie już w ciągu najbliższej dekady, zaś w 2050 roku Polska 

stanie się jednym z krajów Europy o najbardziej zaawansowanym procesie sta-

rzenia się populacji (GUS, 2017). Według prognozy Eurostatu, liczba ludności 

UE do 2050 roku wzrośnie o 3,6%, jednak w Polsce zmaleje o ok. 10%. Pod-

kreślenia wymaga także udział w ogólnej populacji Polski najstarszej grupy 

osób (w wieku 80 i więcej lat), który obecnie wynosi niespełna 4%, a w 2050 

roku – według prognozy Eurostatu – zwiększy się do prawie 10% (Baza Euro-

stat, 2018). 

W Polsce 11 września 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o osobach star-

szych, określającą zakres monitorowania i przedstawiania informacji o sytuacji 

osób starszych podmiotom uczestniczącym w realizacji tego zadania oraz źródła 

jego finansowania. W ustawie zdefiniowano osobę starszą/seniora jako tę, która 

ukończyła 60 lat (art. 4 pkt 1) (Ustawa o osobach starszych, 2015). Solomon  

i in. ze względu na wiek dzielą konsumentów-seniorów na tzw. starszych kon-

sumentów (55–64 lat), relatywnie starych konsumentów (65‒74 lat), starych 

konsumentów (75‒84 lat) i bardzo starych konsumentów (w wieku 85 lat i wię-

cej) (Solomon, Bamossy, Askegaard, 2001, s. 635).  

Mazurek-Łopacińska wskazuje na coraz częstsze zmiany zachowań kon-

sumentów-seniorów, wśród których wymienia coraz bardziej świadome wyko-

rzystanie czasu wolnego. Autorka istotną rolę przypisuje integracji międzyludz-

kiej, będącej wyznacznikiem stylu życia starszych konsumentów, dla których 

wiek postrzegany jest inny od rzeczywistego (Mazurek-Łopacińska, 2003,  

s. 25‒29).  

Bylok potwierdza pojawienie się na rynku grupy konsumentów o określo-

nych potrzebach związanych ze starszym wiekiem, będącej dla marketingu du-

żym wyzwaniem ze względu na swoją niehomogeniczność, co wynika m.in.  

z różnic w postrzeganiu swojego wieku. Ludzie starsi postrzegają wiek w kate-

goriach obiektywnych i subiektywnych. Kategoria obiektywna jest powiązana  

z wiekiem biologicznym, natomiast subiektywna odnosi się do postrzegania 

wieku ze względu na samopoczucie (Bylok, 2013). We wcześniejszej pracy 

autor ten, analizując stosunek konsumentów-seniorów do oferty dóbr i usług na 

rynku konsumenckim, wyróżnia ich cztery typy: pasywne, proekologiczne, 

spontaniczne, ukierunkowane na luksus oraz wskazuje na niejednorodność za-
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chowań konsumentów-seniorów. Bylok wykazał, że stosunkowo liczną grupę 

stanowią konsumenci, których charakteryzuje pasywność w ocenie oferty ryn-

kowej. Cechuje ich zagubienie wśród wielości produktów oferowanych na ryn-

ku i brak umiejętności właściwej oceny produktu pod względem jego jakości. 

Inny typ konsumenta-seniora wykazuje cechy charakterystyczne dla konsumpcji 

proekologicznej. Kolejny typ konsumentów-seniorów charakteryzuje zachowa-

nie spontaniczne, co przejawia się w nabywaniu dóbr konsumpcyjnych ze 

względu na następujące motywy: estetyczne opakowania, modę, reklamę czy 

emocje. Uzupełnieniem tej typologii jest zachowanie ukierunkowane na luksus, 

przejawiające się w dokonywaniu zakupów dóbr luksusowych i ekskluzywnych 

w eleganckich sklepach (Bylok, 2016). 

Przyprawy w żywieniu osób starszych 

Przyprawy jako naturalne produkty roślinne lub ich mieszanki używane są do 

poprawienia smaku i aromatyzowania potraw. Stosowane są różne części roślin 

jak: owoce, nasiona, kwiaty, liście, ziela, kory, korzenie i kłącza. Nazwę stosuje 

się dla produktów w całości i dla rozdrobnionych, np. sproszkowanych (PN-A-

87022:1994, Przyprawy ziołowe Nazewnictwo botaniczne). Do grupy produk-

tów przyprawowych można zaliczyć zaś wiele różnych produktów o działaniu 

podobnym do przypraw, mającym na celu aromatyzowanie żywności, lecz  

o bardzo zróżnicowanym składzie.  

Obecnie  podkreślono korzystne oddziaływanie przypraw i ziół w połącze-

niu z dietą przez zamieszczenie ich w piramidzie zdrowego żywienia i aktyw-

ności fizycznej, proponowanej przez Instytut Żywności i Żywienia jako alterna-

tywnego produktu zastępującego sól kuchenną (Instytut Żywności i Żywienia, 

2017). Było to działanie przełomowe, zwłaszcza w kontekście powrotu do szer-

szego postrzegania i wykorzystania ziół i przypraw jako MAPs – Medicinal 

Aromatic Plants i rozwoju rynku tego rodzaju produktów (Newerli-Guz, 2017). 

Dla osób starszych szczególnie ważne mogą być inne funkcje przypraw, 

poza „przyprawowymi”, związane z promowaniem zdrowych nawyków żywie-

niowych. Przyprawy pomagają obniżyć poziom pobrania sodu z dietą (Ander-

son i in., 2015), wpływają na zwiększenie spożycia warzyw i wzrost upodoba-

nia do żywności o niskiej  zawartości tłuszczu (Polsky i in., 2014). Przyprawy 

są także wykorzystywane w profilaktyce i zachowaniu zdrowia czy ziołolecz-

nictwie w przeciwdziałaniu wielu chorobom. 

Metodyka badań 

Badania zachowania konsumentów-seniorów na rynku przypraw i produktów 

przyprawowych przeprowadzono w 2016 roku na terenie Trójmiasta, metodą 

wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza. Kwe-

stionariusz składał się z 22 pytań dotyczących badanej problematyki i czterech 
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pytań będących metryczką charakteryzującą badanych. Respondentów dobrano 

celowo; były to osoby po 60. roku życia, sporządzające 5 razy tygodniowo po-

siłki w domu i osobiście robiące zakupy produktów do sporządzanych potraw. 

W badaniu wzięło udział 106 respondentów. Osoby w wieku 60‒69 lat stanowi-

ły największą grupę badanych – 67,9%, w wieku 70‒75 lat było ich 24,5%, zaś 

osób powyżej 75 lat – 7,6%. Ponad 70% respondentów stanowiły kobiety. 

Większość badanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim ‒ 62,3%. 

Najmniejszą grupą były osoby z wyksztalceniem podstawowym ‒ 5,7%. Badani 

oceniając subiektywnie swój status materialny, najczęściej wskazywali  na do-

chody przeciętne (67,9%), a 15,1% z nich zaliczyło je do niskich.  

Analiza wyników badań zachowania konsumentów-seniorów na rynku 

przypraw i produktów przyprawowych 

Do oceny dostępności i różnorodności przypraw na rynku w opinii badanych 

wykorzystano skalę pięciostopniową (1 – zdecydowanie nie, 2 ‒ raczej nie, 3 ‒ 

ani tak, ani nie, 4 ‒ raczej tak, 5 ‒ zdecydowanie tak). Uzyskane oceny średnie 

dla analizowanych stwierdzań przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Ocena dostępności i różnorodności przypraw w opinii badanych 

Stwierdzenie Ocena średnia 

Przyprawy są łatwo dostępne 4,70 

Różnorodność przypraw w sklepach jest duża 4,42 

Sklepy oferują produkty wielu marek 4,42 

W sklepach są przyprawy tylko znanych marek 2,91 

Są utrudnienia w zakupie pewnych przypraw 2,66 

Źródło: badania własne. 

Badani wysoko ocenili dostępność przypraw w sklepach, nieco niżej ich 

szeroki asortyment produktowy i liczbę marek. Zauważali obecność innych 

przypraw poza znanymi markami i nie widzieli utrudnień w zakupie pewnych 

przypraw. 

Jeżeli chodzi o funkcje przypraw (tab. 2), respondenci zauważali głównie 

te związane z aromatyzowaniem żywności. Rzadziej wskazywali na działanie 

utrwalające przypraw, ponad 20% badanych nie dostrzegało takiej ich funkcji. 

Wykorzystanie przypraw w dekorowaniu żywności deklarowało prawie 70% 

badanych. Funkcje przypraw związane z właściwościami leczniczymi przypraw 

dostrzegało 75,5% respondentów. 

Badani postrzegali przyprawy przede wszystkim jako produkty suszone ‒ 

98,1%, częściej rozdrobnione (100%) niż w całości (88,5%), trochę rzadziej  

w postaci pasty ‒ 81,1% lub płynu ‒ 84,6%.  
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Tabela 2 

Funkcje przypraw w opinii badanych  

Funkcja przypraw 
Odsetek odpowiedzi 

tak nie wiem nie 

Nadawanie smaku, zapachu 100 ‒ ‒ 

Zmienianie smaku, zapachu 88,7 1,9 9,4 

Zmienianie barwy 79,2 ‒ 20,8 

Dekorowanie żywności 67,9 ‒ 32,1 

Utrwalenie żywności 71,7 3,8 24,5 

Posiadanie właściwości leczniczych 75,5 9,4 15,1 

Źródło: badania własne. 

Respondenci potrafili wskazać wśród wielu produktów przyprawy, jedno-

znacznie zaliczając do nich przyprawy czyste, takie jak bazylia, cynamon, kmi-

nek, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, paprykę, oraz mieszanki przyprawo-

we złożone z przypraw: zioła prowansalskie, pieprz ziołowy i curry (powyżej 

90% wskazań). Respondenci wskazali również na produkty typu Vegeta 

(78,8%), które w swoim składzie zawierają inne składniki nieroślinnego pocho-

dzenia, tj. sól kuchenną. Ponad 70% badanych wskazało na sól jako na przy-

prawę. Rzadziej wykorzystywane, mniej popularne przyprawy, takie jak: kar-

damon, anyż i wanilia były wskazywane z mniejszą częstotliwością (ok. 60% 

wskazań). Z warzyw przyprawowych w opinii badanych przyprawą jest czo-

snek 65,9% wskazań, rzadziej cebula ‒ 28,2% wskazań. Produkty przyprawo-

we, takie jak sos sojowy, musztarda, wasabi oraz kostki bulionowe były wska-

zywane z około 30% częstością.  

Takie zaliczenie produktów do przypraw może być związane z ich kon-

sumpcją i jej częstością. Jak wynika z badań własnych, wiek badanych różnicu-

je częstość spożycia pewnych przypraw. Cebula, liście laurowe, majeranek, 

musztarda oraz ziele angielskie były częściej spożywane przez osoby starsze, 

zaś mieszanki do grilla/innych potraw częściej przez osoby młodsze (Newerli-

Guz, 2018). 

Na rysunku 1 przedstawiono główne czynniki decydujące o zakupie przy-

praw. Najistotniejsza okazała się reklama tych produktów, a następnie nowy 

pomysł kulinarny oraz to, że w domu  skończyła się konkretna przyprawa. Inne 

czynniki wskazywane były ze zdecydowanie mniejszą częstością. 

Czynnikami istotnymi podczas zakupu przypraw przez konsumentów se-

niorów okazały się przede wszystkim marka produktu i jego cena (powyżej 

50% wskazań), pozostałe wskazywane były z mniejszą częstością, co przedsta-

wiono na rysunku 2.  
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Rysunek1. Czynniki decydujące o zakupie przypraw w opinii badanych 

Źródło: badania własne. 

 

Rysunek 2. Czynniki istotne podczas zakupu w opinii badanych 

Źródło: badania własne. 

Kupowane przez respondentów-seniorów marki przedstawiono w tabeli 3.  

Tabela 3 

Kupowane przez ankietowanych marki 

Marka % Marka % Marka % 

Kamis 83,0 Mikado  20,8 Ziołopex 5,7 

Prymat 77,4 Przyprawy świata 15,1 Dom Natury 3,8 

Vegeta 49,1 Cykoria 11,3 Herbalux 1,9 

Kotanyi 30,2 Orient 7,5 Kawon 1,9 

Appetita 38,3 Cayenne 7,5 Naturalite Ten Smak ‒ 

Dary natury 24,5 Klasztorny Ogród 5,7 Rowita ‒ 

Źródło: badania własne. 
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Największą popularnością cieszyły się te najbardziej znane i rozpoznawal-

ne, czyli Kamis i Prymat. Wśród marek własnych sieci handlowych najbardziej 

znaną marką okazało się być Mikado – marka własna sieci sklepów Lidl. 

Wyniki dotyczące wskazania marki jako istotnego czynnika decydującego 

o zakupie potwierdzają badania innych autorów. W swoich badaniach Lambet-

Pandraud (2010) stwierdził, że starsi konsumenci są lojalni wobec starszych 

marek, preferują marki dobrze znane, stabilne, o ugruntowanej pozycji. Nasco 

zaś udowodnił, że konsumenci-seniorzy wraz ze wzrostem wieku mają ograni-

czone zdolności korzystania z informacji dodatkowych i częściej opierają się na 

własnych doświadczeniach (Nasco, Hale, 2009).  

Wcześniejsze badania własne potwierdziły ponadto istnienie związku mię-

dzy wiekiem badanych a postawą niejawną wobec przypraw markowych. Uzy-

skane wyniki analizy statystycznej wskazują na istotną dodatnią korelację po-

między wiekiem badanych a postawą niejawną wobec przypraw markowych. 

Odnotowany istotny, dodatni związek między wiekiem badanych a przyprawa-

mi markowymi oznacza, że wraz ze wzrostem wieku badanych rośnie preferen-

cja przypraw markowych (Newerli-Guz, 2018). 

Większość badanych kupuje przyprawy opakowane (88,7%), rzadziej lu-

zem (28,3%). Prawie 70% badanych deklaruje kupowanie przypraw świeżych. 

Miejsca zakupu wraz z częstością zakupów przypraw przedstawiono w tabeli 4.   

Tabela 4 

Miejsca i częstość zakupów przypraw 

Miejsce Częstość zakupu (%) 

nigdy rzadko często 

Supermarket 3,8 28,3 67,9 

Sklep dyskontowy 17,0 62,3 20,8 

Sklep przydomowy 9,4 56,6 34,0 

Delikatesy 13,2 56,6 30,2 

Sklep zielarski 30,2 47,2 22,6 

Internet 79,2 17,0 3,8 

Rynek/targowisko 45,2 34,0 20,8 

Źródło: badania własne. 

Respondenci najczęściej kupowali przyprawy w supermarkecie oraz skle-

pie przydomowym, najrzadszym miejscem zakupu przypraw był internet oraz 

rynek/targowisko. Potwierdza to badania przeprowadzone przez IRWiK (Insty-

tut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji), które wykazały, że najwięcej respon-

dentów-seniorów realizowało zakupy w małych sklepach osiedlowych i super-

marketach, najmniej zaś na targowiskach i bazarach (Kusińska, 2002, s. 56‒57).  

Poza zakupem przypraw respondenci deklarowali ich uprawę ‒ 34,1%, su-

szenie – 17,6% oraz robienie zapraw z ich wykorzystaniem ‒ 30,6%. Wszyscy 

respondenci wykorzystywali przyprawy w celach kulinarnych, zaś 42,0% z nich 
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w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń, a 19,2% w innych celach, takich 

jak aromaterapia czy dbałość o urodę.  

Ponad 80,0% badanych uważa że sposób przechowywania przypraw jest 

ważne w zachowaniu ich walorów, tylko 12,9% nie zastanawia się nad tym 

aspektem zapewnienia ich jakości. Badani przechowują przyprawy głównie  

w opakowaniach zakupowych ‒ 74,1%, w słoikach szklanych/ceramicznych ‒ 

30,6%, a 15,3% w pojemnikach plastikowych. 

Podsumowanie 

Rynek przypraw jest rynkiem ciągle rozwijającym się. Badania wykazały, że 

konsumenci-seniorzy bardzo często korzystają z dostępnej oferty. Badani wy-

soko oceniali dostępność przypraw w sklepach, nieco niżej ich szeroki asorty-

ment produktowy i liczbę marek. Deklarowane wykorzystanie było raczej tra-

dycyjne, związane z aromatyzowaniem żywności. Zaliczenie produktów do 

przypraw było również tradycyjne, respondenci wskazywali głównie na przy-

prawy czyste i mieszanki przyprawowe złożone ze składników roślinnych oraz 

wykorzystywane  na co dzień warzywa przyprawowe. Niekorzystne było uzna-

nie przypraw uniwersalnych (z zawartością soli) i samej soli kuchennej do 

przypraw ze względu na jej ujemne (spożywane w nadmiarze) działanie na or-

ganizm człowieka.  

Czynnikiem decydującym w najwyższym stopniu o zakupie przypraw 

okazała się reklama tych produktów, a następnie nowy pomysł kulinarny oraz 

skończenie się w domu konkretnej przyprawy. Czynnikami istotnymi podczas 

zakupu przypraw były zaś marka produktu i jego cena.  

Respondenci-seniorzy preferowali produkty znanych i rozpoznawanych 

marek, takich jak Kamis czy Prymat, inne wskazywali rzadziej. Sposób prze-

chowywania przypraw był dla badanych ważny, lecz większość przechowywała 

je niewłaściwie w opakowaniach jednostkowych. Najczęstszym miejscem za-

kupu były supermarkety oraz sklepy przydomowe, najrzadszym zaś internet. 

Część respondentów uprawiała sama przyprawy i robiła z nimi przetwory. 

Wszyscy respondenci wykorzystywali je w celach kulinarnych, zaś nieco mniej 

niż połowa wykorzystywała je w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń. 
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Behavior of Older People on the Spice and Spice Products Market   

Keywords: consumers-seniors, spices, consumer behavior 

Summary. Consumer behavior on the food market is determined by many different 

factors. One of them is the age of the respondents. The paper presents the behavior of 

older consumers on the spice and spice products market, their perception of these prod-

ucts, the frequency of consumption, shopping behavior and post-purchase use. The 

research was carried out using the questionnaire and the direct interview method among 
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a deliberately selected group of respondents. The obtained results indicated the tradi-

tional use and classification of spices. An important feature for the respondents of these 

products is the brand, the respondents chose the products of well-known and recognized 

brands. 

Translated by Joanna Newerli-Guz 
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and mobile communication in territorial marketing on 

the example of the city of Częstochowa  
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Summary. In the partnership approach, majority of territorial marketing activities are 

addressed to key clients, mainly residents, to intensify their sense of brand identification 

and connect them with a given territorial unit both on the functional and emotional 

levels. The paper assumes that in territorial relationship marketing, more and more 

often, internet and mobile forms of communication with residents are used, which is 

supported by the example of marketing activities used by the City of Częstochowa. At 

the same time, by the use of own research, an attempt to evaluate these activities from 

the residents’ perspective was made. Results indicate that although many forms of con-

tact with residents via the internet and mobile applications are used in Częstochowa, 

including those with a more direct and personalized character, interested parties them-

selves are not fully aware of their existence and use them to a very limited extent. 

Introduction 

One of the results of the reform of local government is the increase of social 

participation, consisting of, among others, in co-deciding by inhabitants about 

local initiatives (e.g. by voting for tasks submitted to the Citizens’ Budget) and 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
mailto:anna.niedzielska@wz.pcz.pl
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solving current problems. It is reflected at the level of self-government territori-

al units (STU) in the increased interest of local community in its development, 

translating into a greater involvement of residents in local affairs and participa-

tion in decisions and actions undertaken by authorities, aimed at co-creating the 

value of the area (Kuźniar, Kawa, 2016, p. 279‒280). 

Although within territorial marketing, defined as the overall activity of lo-

cal, regional or nationwide entities aiming at creating processes of exchange 

and influence through recognition, shaping and satisfying the needs and desires 

of residents (Szromnik, 1997, p. 36‒37; Rudolf, 2011, p. 244), one can reach for 

various solutions to build relationships with the “client”, in the opinion of prac-

titioners in this field, majority of activities in this area comes down to promo-

tion. Meanwhile, curiosity, intrigue and inspiration, and as a consequence mobi-

lizing representatives of specific target groups to act, requires nowadays under-

taking activities that go beyond standard forms of communication with the mar-

ket (Niedzielska, 2017, p. 143‒144). An interesting alternative to classic forms 

of STU communication with the environment is on-line activity and through 

mobile applications, which allow for greater individualization and interactivity 

of messages, and, as a consequence, building more lasting relationships with 

their recipients. 

The aim of the article is to present the specificity of territorial relationship 

marketing in theoretical approach and on the example of solutions undertaken 

as part of marketing communication strategy of the city of Częstochowa, as well 

as the presentation of results of own research in the field of the subject. In the 

article, apart from the method of critical analysis of the literature, the survey 

method was used, via an on-line questionnaire.  

The specificity of territorial relationship marketing 

Development of territorial marketing consists of three basic generations. Initial-

ly, activities in its scope were limited only to promotion of a place (place pro-

motion), then have taken form of selling a place, and later evolved towards stra-

tegic marketing (Kobylińska, 2011, p. 63). The long-term nature of actions re-

sulting from the strategic approach allows to interpret territorial marketing as  

a philosophy based on the assumption that achieving a territorial unit’s success 

is possible through the client-focused activities conducted in competitive condi-

tions (Szromnik, 2006, p. 36; Wanagos, 2011, p. 281), which assume develop-

ing loyalty relationships with clients and alliances with business partners (Ry-

del, Ronkowski, 1995, p. 5; Petrykowska, 2012, p. 62‒63). In this perspective, 

marketing can already be seen through the prism of partnership, under which, 

stressing the importance of mutual understanding and trust, is defined as a pro-

cess of planning, developing and nurturing a climate of bond, promoting dia-
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logue between the organization and its stakeholders (Tzokas, Saren, 1996, p. 59, 

taken from: Petrykowska, 2012, p. 63). 

The adoption of relationship marketing paradigm changes the management 

model of local self-government units which use it. It does not seek to transform 

the market environment into the sphere of influence and domination, but by 

using a partnership approach, it intends to absorb the external environment, i.e. 

to involve stakeholders, primarily the residents into an organizational structure 

(Rogoziński, 2002, p. 21: Dobska, 2009, p. 121). However, not all business 

solutions can be transferred directly to public administration, due to the dual 

role of a resident ‒ a customer who is sometimes a tax-paying citizen who is  

a subject to legal regulations and sometimes acts as a typical customer who 

purchases a service from the public sector and expects its high quality (Pukas, 

2015, p. 290). Certainly, the characteristic of relationship marketing, striving to 

attract and retain customers in the long term and building a lasting relationship 

with them based primarily on quality and customer service can be successfully 

implemented on the STU market. The specificity of local government consists 

in the cooperation of members of a given community in management. By re-

sponding to the needs of residents, but also their prediction and even creation, 

local authorities contribute to the improvement of material conditions and spir-

itual development of residents, and consequently the entire territorial unit 

(Kuźniar, 2012, p. 432). The nature of the ties built with the environment trans-

lates into the loyalty of residents understood as the result of their perception of 

benefits that comes from the relationship with STU, satisfaction with these rela-

tionships and trust to the place of residence (Olivier, Swan, 1989, taken from: 

Szulce, Walkowiak-Markiewicz, 2012, p. 248‒249). A loyal resident is the one 

who promotes his place of residence and provides it with additional value 

(Reichheld, 2003, p. 105, taken from: Szulce, Walkowiak-Markiewicz, 2012,  

p. 249). His loyalty grows with the time of his cooperation with a given local 

government unit, taking on an ever more durable and stronger form (Garbarino, 

Johnson, 1999, p. 70‒87, taken from: Szulce, Walkowiak-Markiewicz, 2012,  

p. 249). 

To summarize, partnership is participation in something, that is, continuing 

to build lasting relationships with environment, based on mutual benefits. It 

should be noted that communication (both formal and informal) plays a key role 

in such a marketing approach, which ensures the flow of information between 

participants and more and more often allows for individualization and interac-

tivity of messages (Lard, 2011, p. 489).  
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Initiatives in the field of relationship marketing as an element of building 

long-term ties with residents  

As mentioned earlier, the specificity of residents as stakeholders of a territorial 

unit depends on their duality. They are not only the main target market deter-

mining decision-making process and implemented actions of local authorities, 

but also participate in creating the value of a given unit. Their needs and desires 

should always be the main determinant of decisions and actions undertaken, and 

their level of satisfaction is the basic measure of assessment of activities of self-

government authorities (Kuźniar, Kawa, 2015, p. 280). The most common and 

the most consciously used by the local government authorities form of commu-

nication with residents is broadly understood promotion, which aims primarily 

to inform about the region, commune or city, to convince about its advantages 

and benefits contained in the local (regional) offer, impact on target markets by 

attracting the desired buyers of territorial offer and shaping a positive image, 

both among internal (i.e. residents, entrepreneurs), as well as external reference 

groups, mainly tourists and investors (Kuźniar, 2009, p. 649). When it comes to 

building relationships with residents, classic forms of promotion based primari-

ly on advertising give way to forms of more personalized contact, mainly of 

mobile and on-line nature. Internet and mobile applications are becoming an 

increasingly appreciated and popular means of communication between local 

government authorities and target markets, because a professional, system-

oriented virtual and mobile communication system allows to combine the ad-

vantages of many media (TV, newspaper or poster), making it less expensive 

and at the same time an interesting form of influence on the external and inter-

nal recipients of the territorial offer (Kuźniar, 2009, p. 648). In addition, a clear 

evolution of solutions in the area of STU communication can be noticed, be-

cause municipalities, cities and regions, more and more aware of the need to 

compete for diverse recipients of their offer, must be active on many levels of 

internet communication (Gębarowski, 2011, p. 449). Internet or mobile applica-

tions are used not only as a medium of communication advertising the values of 

a given town, but also enable current information about the “life” of a given 

municipality, city or region, actions or decisions of the authorities, etc. 

(Kuźniar, 2009, p. 651). STUs also appreciate the importance of social media, 

word of mouth marketing and viral marketing. Online activity of the city of 

Częstochowa is visible on websites, starting from the official website of the city 

(www.czestochowa.pl) through other websites, including wczestochowie.pl, 

czestochowa.naszemiasto.pl, twoja-czestochowa.pl, www.aleje.czestochowa.pl, 

on social networks, most often integrated with the website (including Często-

chowa ‒ city profile, Aleje – tu się dzieje, Co, gdzie, kiedy w Częstochowie, 

Częstochowa NaszeMiasto.pl) and in mobile applications. As for the latter, one 

can include: 
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 Apply yourself Czestochowa  (free mobile application cooperating with 

the city portal as a city guide with the so-called option augmented reali-

ty), 

 OpiekaNova for Częstochowa city  (an alarm application designed 

mainly for active seniors allowing to minimize the risk of danger by in-

forming relatives about the need for help via SMS), 

 SISMS  (a free local information system that already operates in several 

hundred municipalities and cities, through which local governments and 

various entities provide up-to-date information on matters affecting the 

living comfort of residents by three channels, via SMS, e-mail or Blisko 

app), 

 Częstochowski Rower Miejski  (an application that allows you to rent  

a city bike), 

 mPay (an application that enables, among others purchase of public 

transport tickets, paying for parking, topping up pre-paid cards and pay-

ing home bills by phone). 

Taking into account the relational nature of marketing activities of local 

government units addressed to residents, the importance of electronic admin-

istration (e-government) in communicating with them should be emphasized, 

i.e. the use of information and telecommunications technologies in public ad-

ministration, in conjunction with organizational changes and acquiring new 

skills in order to improving the quality of public services provided, strengthen-

ing the citizen’s involvement in democratic processes and supporting state poli-

cy. In EU plans, e-administration is part of a broader concept ‒ the development 

of an information society and a knowledge-based economy ‒ in line with the 

postulates of the Lisbon Strategy (Budziewicz-Guźlecka, 2011, p. 522). In 

Częstochowa, the On-line office is the platform for such communication. In 

addition to the geoportal for residents and investors and the user’s guide, the 

essential function of e-services is to arrange visits concerning, among others, 

issues such as civil status records, housing allowances, personal ID cards, busi-

ness and population records, vehicle registration, complaints and applications of 

residents or issuing employment and remuneration certificates for retirement 

purposes. An important tool for communication of the On-line office with the 

inhabitants of Częstochowa is the so-called electronic platform of public admin-

istration services, so-called e-PUAP, i.e. an IT system for making basic services 

available to citizens and entrepreneurs and public institutions via electronic 

means. In the Częstochowa On-line office, it was divided into two zones, i.e.  

a client and an official. The account created on it is used as an electronic locker 

to receive official correspondence. It should be emphasized that the majority of 

activities related to the functioning of e-services of the City of Częstochowa is  

a consequence of the State Informatization Plan for 2007‒2010 and is subject to 
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constant modernization and expansion in order to improve relations with the 

inhabitants. 

Relationship marketing in the perception of the inhabitants of Częstochowa 

in the light of the results of own research  

As one of the measures of management effectiveness of the local government 

unit is the degree to which it facilitates the citizens’ life, satisfying their needs 

and desires (Kuźniar, 2011, p. 541), it was decided that the analysis of the cho-

sen subject in the theoretical approach will complement the results of empirical 

research on selected aspects of communication as part of relationship marketing 

in the perception of Częstochowa residents. The aim of the study was to deter-

mine the level of knowledge of activities in the field of mobile and on-line 

communication directed to residents among respondents and learning their opin-

ions on the nature of the activities undertaken. The survey was conducted using 

the online survey method via a Google form containing 19 basic questions and 

three survey questions about the gender, age and place of residence of respond-

ents. The selection of the sample was non-random ‒ incidental, while the inter-

pretation of the test results was made using the inductive-deductive method. 

The study was attended by 109 people (as of 31.05.2018), mainly in the 36‒45 

age group (46.8%), with a majority of women (65.0%). 

As the study showed, the communication of the City of Częstochowa with 

residents via social media is particularly appreciated, almost 50% indicated this 

source of information as the most frequently used for obtaining information 

about the city and related events (the reference point was a 5-point Likert scale). 

Interestingly, the official website of the City of Częstochowa is much less popu-

lar, as almost 40.0% of respondents (39.4%) consider it to be the most rarely 

used source of information. Internet forums and mobile applications are also 

very popular (respectively 53.0% and 50.4% of the lowest value). The vast ma-

jority of respondents (83.5%) believe that the availability of information on the 

City of Częstochowa in recent years has increased. This translates into greater 

activity of respondents in the area of obtaining information about the City of 

Częstochowa and communication with it in recent years, the intensification of 

which was declared by 53.2% of respondents. 38.5% of people participating in 

the survey are considered to be moderately active in the field of communication 

with the City of Częstochowa via the Internet and mobile applications, while 

only 7.3% are considered very active in this area. Although the majority of re-

spondents are aware of the functioning of the Częstochowa Office on-line 

(65.3%), only 37.0% of them have ever used it. Respondents are not unanimous 

as to the knowledge about the main function performed by that office. It is used 

to book visits, which was marked only by 39.8% of respondents. 20.4% think 

that business documents are collected through it, and 35.7% do not have any 
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knowledge about it. Respondents do not have any serious objections to the web-

site of the Częstochowa On-line Office, as most of them (40.5%) assess the 

usefulness of the site, i.e. page transparency, ease of navigation, and time sav-

ings at 3 (on a 5-point scale). The respondents’ knowledge about electronic 

administrative services platform in Częstochowa is moderate, only half of the 

respondents know the concept, and an even smaller percentage of people have 

ever used the services available there (only 23.3%). A positive aspect, however, 

is the fact that people declaring the knowledge of ePUAP mostly correctly in-

terpret the acronym present in the name. Another issue raised in the study indi-

cates that the surveyed people are poorly involved in initiatives aimed at 

strengthening the ties between the city and the inhabitants. This is evidenced by 

the fact that although 83.5 respondents had heard about the Częstochowa Resi-

dent Card, over 76.0% of the surveyed people do not have it, and only one of 

respondents uses it often. When it comes to the respondents’ activity in the use 

of mobile applications and online sources, it is also unfavorable. From among 

10 mobile applications, respondents indicated that only the MZDiT timetable 

was used frequently. Other applications are either completely unknown (eg 

OpiekaNova, e-microfirma, Apply yourself Czestochowa) or known, but used 

to a negligible extent (e.g. Czestochowa City Bike or mPay ‒ public transport 

ticket or parking machine in the phone). Knowledge of social profiles and web-

sites related to Częstochowa was better. When it comes to “FB profiles” liked 

by respondents, these include mainly information about current cultural and 

sporting events, i.e. Aleje – tu się dzieje (46.8% of indications), Co, gdzie, 

kiedy w Częstochowie (42.2%) and Częstochowa Naszemiasto.pl (32.1%). The 

official city profile was placed on the next position (30.3% of selections). The 

most popular websites related to the City of Częstochowa, which are used by 

respondents are: czestochowa.wyborcza.pl (54.1%), the official website of the 

city ‒ www.czestochowa.pl (52.3%) and czestochowa.naszemiasto.pl ( 41.3%). 

Respondents, although they note that the recent years, both the availability 

of information about the City of Częstochowa and their activity in their acquisi-

tion and communication with the city have increased, they are not unanimous in 

terms of the level of ties with Częstochowa. Only 28.4% of people think that 

their bond with Częstochowa has strengthened in recent years. 12.8% of people 

think that the relationship has weakened, while 58.7% evaluate it as unchanged. 

Conclusions 

The practice of territorial marketing often shows that although it is defined as 

the overall activity of local, regional or nationwide entities aiming at creating 

exchange and influence processes by recognizing, shaping and satisfying the 

needs and desires of residents and other stakeholder groups, including mainly 

tourists and investors; in fact, these activities are limited not so much to market-
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ing communication as to the promotion of self-government territorial units. 

Communication has a bi-directional nature and this feedback is often missing in 

the relations between local government units and the market. The marketing 

practice of Częstochowa shows that although classic forms of advertising give 

way to more personalized forms of communication with residents, people are 

not fully aware of their existence and use them to a very limited extent. The 

same applies to solutions in the field of electronic administration, which offers 

residents a number of little-known facilities. As shown by the survey among 

Częstochowa residents, informal sources, i.e. social networks, are definitely 

more popular than the official on-line communication channels of the City of 

Częstochowa. A relatively low percentage of respondents use the On-line of-

fice, the ePUAP platform and the Częstochowa Resident Card. To a very small 

extent, respondents also reach for mobile applications regarding the city offer. 

These results should lead us to think about the fact that, if the Częstochowa 

authorities want to successfully promote modern forms of communication with 

residents, they should first consider how to effectively reach them with the mes-

sage promoting such projects. 
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Zacieśnianie relacji z mieszkańcami za pośrednictwem komunikacji internetowej  

i mobilnej w marketingu terytorialnym na przykładzie miasta Częstochowa 

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, marketing relacyjny, komunikacja mobilna, 

komunikacja internetowa 

Streszczenie. W podejściu partnerskim gros działań z zakresu marketingu terytorialne-

go kieruje się do kluczowych klientów, głównie mieszkańców, aby zintensyfikować  

u nich poczucie utożsamiania się z marką i związać ich z daną jednostką terytorialną na 

poziomie funkcjonalnym oraz emocjonalnym. W artykule założono, że w terytorialnym 

marketingu partnerskim coraz częściej sięga się po internetowe i mobilne formy komu-

nikowania się z mieszkańcami, co poparto przykładem działań marketingowych stoso-

wanych przez Urząd Miasta Częstochowy. Jednocześnie, za pośrednictwem badań wła-

snych, podjęto próbę oceny tych działań z perspektywy mieszkańców. Wyniki wskazu-

ją, że choć w Częstochowie stosuje się wiele form kontaktu z mieszkańcami za pośred-

nictwem internetu i aplikacji mobilnych, w tym także działań o bardziej bezpośrednim  

i spersonalizowanym charakterze, to sami zainteresowani nie do końca są świadomi ich 

istnienia i korzystają z nich w bardzo ograniczonym stopniu. 

Translated by Krzysztof Ratman 
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Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców  
i jego determinanty 

Kody JEL: Z12, Z32 
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żowe 

Streszczenie. Wizerunek miasta ma charakter subiektywny. Kształtowany jest przez 

jednostkę, w zależności od jej własnych cech demograficzno-społecznych. Badacze  

w literaturze przedmiotu podają, że wiek i wykształcenie są głównymi determinantami 

obrazu miejsca. Celem artykułu jest przedstawienie opinii mieszkańców Nowego Sącza 

odnośnie do wizerunku miasta. Realizacji celu posłużyło osiągnięcie następujących 

celów cząstkowych: zidentyfikowanie kategorii wizerunku miasta oraz jego determi-

nant; ustalenie oceny Nowego Sącza z perspektywy jego mieszkańców; rozpoznanie 

wpływu cech demograficzno-społecznych respondentów na ocenę wizerunku miasta 

oraz hierarchii ich ważność. Dopełnieniem treści jest zaprezentowanie wizerunku No-

wego Sącza na tle wizerunku Krakowa – dwóch różnych miast, miast o różnym charak-

terze dowodząc, że czynnikiem kształtującym wizerunek miasta jest również sama jed-

nostka terytorialna. Bazę empiryczną prowadzonych analiz stanowią wyniki badań 

bezpośrednich przeprowadzonych wśród mieszkańców Nowego Sącza i Krakowa  

w 2017 roku.   

Wprowadzenie 

Wizerunek miasta ma charakter subiektywny. Kształtowany jest przez jednost-

kę, w zależności od jej cech demograficzno-społecznych. W literaturze przed-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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miotu badacze podają, że wiek i wykształcenie są głównymi determinantami 

obrazu miejsca. Nie wyczerpuje to jednak pełnego zbioru owych determinant; 

obok nich jawią się również inne opisujące jednostkę ludzką oraz te, odnoszące 

się do samej jednostki terytorialnej. Celem artykułu jest przedstawienie opinii 

mieszkańców Nowego Sącza odnośnie do wizerunku miasta.  

Aby osiągnąć główny cel pracy, sformułowano następujące pytania po-

znawcze:  

1. Jakie determinanty wizerunku miejsca identyfikuje literatura przedmiotu? 

2. Jaki jest stopień znajomości Nowego Sącza wśród jego mieszkańców? 

3. Jakie cechy demograficzno-społeczne mieszkańców Nowego Sącza w istot-

nym stopniu determinują ocenę atrybutów miasta? 

4. Czy wiek i wykształcenie mieszkańców Nowego Sącza w największym 

stopniu determinują ocenę wizerunku miasta?  

5. Jak charakter jednostki terytorialnej różnicuje jej wizerunek? 

Pytania pozwoliły na sformułowanie następujących hipotez badawczych: 

H1: Mieszkańcy Nowego Sącza deklarują znajomość swojego miasta na 

poziomie bardzo dobrym. 

H2: Wiek mieszkańców w istotnym stopniu wpływa na ocenę wizerunku 

miasta. 

H3: Wykształcenie mieszkańców w istotnym stopniu wpływa na ocenę wi-

zerunku miasta. 

H4: Wizerunek Nowego Sącza w istotnym stopniu różni się od wizerunku 

Krakowa.  

Realizacji celu posłużyła kwerenda literatury przedmiotu pozwalająca na 

prezentację rozważań teoretycznych. Z kolei bazę empiryczną prowadzonych 

analiz stanowiły wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród miesz-

kańców Nowego Sącza i Krakowa w 2017 roku.   

W rezultacie wnioskuje się m.in. o dobrej znajomości miasta przez jego 

mieszkańców, istotnym wpływie wielu czynników na ocenę wizerunku miasta, 

istotnej różnicy oceny wizerunku Nowego Sącza i Krakowa.  

Miasto i jego adresaci 

Miasto, według T. Markowskiego (1997), określane jest jako megaprodukt, 

czyli zbiór korzyści, których konsumpcja jest ściśle związana z danym miej-

scem. Produkt, o którym mowa pełni różne funkcje, np. mieszkaniową, inwe-

stycyjną, turystyczną, a wynika to z bogatego zbioru jego adresatów. Tych 

ostatnich można podzielić na wewnętrznych i zewnętrznych, wydzielając  

w grupie pierwszej m.in.: mieszkańców stałych i okazjonalnych (studenci, pra-

cownicy sezonowi), lokalnych przedsiębiorców, a w grupie drugiej – turystów 

krajowych i zagranicznych, wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą i specjali-

stów oraz innych (Raszkowski, 2012, s. 83). Wobec wszystkich prowadzone są 
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stosowne działania związane z kreowaniem wizerunku miejsca. To ważne 

przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, że wizerunek miejsca odgrywa znaczącą 

rolę w procesie podejmowania decyzji przez nabywcę (np. Milman, Pizamc, 

1995;  Dann, 1996). Jest determinantą wyboru miasta jako miejsca zamieszka-

nia, wypoczynku, pracy, nauki czy inwestycji. Szerzej rzecz ujmując, np.  

z punktu widzenia turysty pozytywny wizerunek może skutkować efektem jego 

lojalności względem miejsca recepcji turystycznej; ujawnia się to w poznaw-

czo-emocjonalnej teorii satysfakcji turystycznej (Geng-Qing Chi, Qu, 2008). 

Wizerunek miejsca jest również istotny dla jego obecnych, a szczególnie poten-

cjalnych mieszkańców. To, jak postrzegają oni miejsce swojego obecnego lub 

potencjalnego zamieszkania decyduje o ich mobilności. Problem jawi się jako 

ważny, biorąc pod uwagę współczesne niekorzystne zmiany demograficzne 

wyludniania się miast. Zdarza się, że może to doprowadzić np. do utraty statusu 

danego typu miasta, w konsekwencji zaniku wielu jego profitów (Krysiński, 

2013, s. 25‒42). 

Mieszkańcy są najważniejszymi odbiorcami działań marketingowych 

władz lokalnych, które powinny tworzyć wizerunek jednostki terytorialnej jako 

miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, a tym samym do kształtowania wśród 

mieszkańców tożsamości lokalnej (Glińska, 2011, s. 37). Ta ostatnia determi-

nowana jest przez wiele czynników, m.in. kulturę i obyczaje lokalne, pozwala-

jących na identyfikację jednostki z konkretną społecznością i konkretnym miej-

scem (Waszczyńska, 2014, s. 59).  

Tożsamość rozumiana jest jako zespół podstawowych atrybutów odróżnia-

jących dane miejsce/region od innych, zwłaszcza bliskich konkurentów (Alt-

korn, 2002). Mówiąc tożsamość terytorialna, ma się na myśli zarówno tę o cha-

rakterze indywidualnym, jak i zbiorowym. Indywidualna tożsamość terytorialna 

określana jest jako „umysłowa reprezentacja i emocjonalno-afektywna ocena 

danego wycinka środowiska, który jednostka włącza do koncepcji samej siebie  

i postrzega jako część siebie” (Łukowski, 2002, s. 82–83). Z kolei poczucie 

więzi łączących człowieka z innymi jednostkami zamieszkującymi wspólnie 

dany obszar, poczucie przynależności do grupy utożsamiane jest z tożsamością 

terytorialną zbiorową (grupową) (Raszkowski, 2013, s. 225–235).  

Wyznacznikiem tożsamości terytorialnej jest istnienie więzi emocjonalnej 

mieszkańców z danym terytorium, krajobrazem, innymi ludźmi zamieszkują-

cymi to terytorium, a także z materialnym i duchowym dziedzictwem kulturo-

wym danego obszaru. Tożsamość terytorialna rozpatrywana może być również 

w kontekście postaw, które mieszkańcy i użytkownicy przyjmują wobec danej 

przestrzeni lokalnej/regionalnej (np. miasta) (Boryczka, Zasina, 2016, s. 78). 

Tożsamość regionu jest podstawą tworzenia jego wizerunku (Govers, Go, 

2004). O ile tożsamość jest dla regionu czymś wewnętrznym, to wizerunek – 
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zewnętrznym. Według Ph. Kotlera (1994) tożsamość to sposób, w jaki podmiot 

chce być identyfikowany przez odbiorców. 

Wizerunek miasta i jego determinanty 

Wizerunek miejsca rozumiany jest jako sposób, w jaki jest ono rzeczywiście 

przez otoczenie postrzegane; innymi słowy to jego obraz w umysłach nabyw-

ców. Tożsamość jest początkiem drogi do stworzenia obrazu miejsca, a wizeru-

nek jej celem.  

Wizerunek miejsca to „konstrukcja mentalna lub postawa przyjęta na pod-

stawie niewielkiej liczby ogółu wrażeń wyselekcjonowanych w procesie krea-

tywnym, w wyniku którego te wybrane są przetwarzane, ubarwiane i porząd-

kowane” (Lee, Lee, Lee, 2005). Ph. Kotler i inni (1999) utożsamiają wizerunek 

z kategorią poznawczą, która opisuje subiektywne skojarzenia, wiedzę, opinie, 

sądy i emocje związane z miejscem. Zatem jeśli jednostka ma odpowiednią 

wiedzę na temat danego miejsca i wiąże z nim pozytywne emocje, to jest skłon-

na wybrać go z innych (Florek, Zyminkowski, 2002).  

Identyfikację wizerunku zaczyna się zazwyczaj od wskazania trzech jego 

wymiarów: kognitywnego, afektywnego i konatywnego. Pierwszy z nich bazuje 

na wiedzy i informacjach o mieście, wymiar emocjonalny (afektywny) tworzo-

ny jest przez poziom sympatii i oceny wartościujące (lubię swoje miasto/nie 

lubię), z kolei skłonność/intencja decyzji wejścia w relację z miastem i jego 

podmiotami lub jej brak ujawnia się w wymiarze behawioralnym (konatywnym) 

(Gartner, 1993). 

Przedmiotowa kategoria określana jest przez cechy nabywcy, jego subiek-

tywne postrzeganie danego miejsca (Kim, Morrsion, 2005). W tym kontekście 

wizerunek jest wypadkową zarówno tożsamości miejsca, jak i tożsamości jego 

odbiorcy (Zdon-Korzeniowska 2009). Znane są w literaturze poglądy np.  

S. Baloglu i K.W. McCleary (1999) odnośnie do wpływu cech demograficzno-

społecznych jednostki na ocenę wizerunku miejsca, uwypuklając w ich zbiorze 

szczególnie wpływ wieku i wykształcenia.  

Należy więc wspomnieć, że w zbiorze determinant wizerunku miasta obok 

wyżej wymienionych, literatura przedmiotu specyfikuje również inne, a wśród 

nich m.in.: wielkość miasta, jego położenie i przeszłość, atmosferę, walory tu-

rystyczne, ofertę kulturalną i rozrywkową, krajobraz, ale także zainteresowanie 

mediów miastem oraz filmy i seriale tam kręcone, a ponadto infrastrukturę, 

rodzaj zabudowy, strukturę przestrzenną (Glińska, Florek, Kowalewska, 2009, 

s. 31) i inne elementy związane z samym miastem, np.: liczbę mieszkańców  

i ich cechy, status polityczny i społeczno-ekonomiczny miasta, liczbę i charak-

ter państwowych instytucji zlokalizowanych w mieście (Avraham, 2004),  

a E. Nawrocka (2013) klasyfikuje je na czynniki wewnętrzne oraz czynniki 

zewnętrzne.  
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Metodyka badania  

Badania pozwalające zrealizować cel artykułu przeprowadzono w Nowym Są-

czu w 2017 roku w grupie1092 mieszkańców (zastosowano dobór kwotowy; 

przyjętymi zmiennymi kontrolnymi były: płeć i wiek), wśród których domino-

wały: 

 kobiety (54%), 

 osoby w wieku 20‒39 lat (31%), 

 osoby legitymujące się średnim poziomem wykształcenia (39,2%), 

 jednostki wykonujące pracę umysłową, jak i fizyczną (odpowiednio: 

24,9% i 24,3%), 

 jednostki oceniające swoją sytuację materialną na poziomie dobrym 

(44,1%), 

 osoby mieszkające w Nowym Sączu od urodzenia (54,67%); 21,52% re-

spondentów mieszka w Nowym Sączu od niedawna (od roku do 5 lat),  

a 21,52% co najmniej od 6 lat, 

Badania ankietowe przeprowadzone na użytek niniejszego artykułu reali-

zowane były metodą PAPI, a narzędziem badawczym był autorski kwestiona-

riusz ankiety.  

Znajomość miasta wśród jego mieszkańców  

Ocenę wizerunku miasta Nowego Sącza z perspektywy jego mieszkańców, 

poprzedzą dane empiryczne pozwalające na ewaluację stopnia jego znajomości 

wśród autochtonów. Analiza danych zestawionych na rysunku 1 pozwala 

stwierdzić, że wiedza mieszkańców na temat miejsca swego zamieszkania jest 

pozytywna. Łączna ocena „bardzo dobra”, „dobra” i „prawie dobra”, tj. blisko 

80%, daje temu wyraz.  
 

 

Rysunek 1. Znajomość Nowego Sącza w ocenie mieszkańców 

Źródło: badania własne. 
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Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że oceny negatywne w tym zakresie są niemal 

znikome. Deklaruje je tylko 1,37% respondentów. Prawie 1/5 badanych oceniła 

swoją znajomość miasta na poziomie przeciętnym (łącznie ocena „dostateczna” 

i „ledwie dostateczna”).  

W świetle przedstawionych danych interesujące jest postawienie pytania, 

czy w ślad za pozytywną oceną znajomości miasta wśród respondentów idzie 

pozytywny jego wizerunek.  

Wizerunek Nowego Sącza ‒ determinanty i siła ich wpływu 

Dane empiryczne pozyskane z badania pozwoliły skonstatować o pozytywnym 

obrazie miasta. Respondenci wysoko ocenili wizerunek Nowego Sącza; notę 6 

zadeklarowała 1/4 badanych, a 7 – jeden z sześciu respondentów (tab. 1). Ocenę 

5 wystawiła blisko 1/4 mieszkańców, a notę obojętną (ani pozytywną, ani nega-

tywną) zadeklarowała ponad 1/5 badanych. Oceny negatywne i bliskie nega-

tywnej (od 1 do 3) wskazał niemal co 7 respondent.  

Tabela 1 

Wizerunek Nowego Sącza w opinii jego mieszkańców  

(struktura odpowiedzi wyrażona w %)  

Wizerunek 
Ocena 

Wizerunek 
1 2 3 4 5 6 7 

negatywny 2,38 3,20 7,60 21,06 23,72 25,37 16,67 pozytywny 

Źródło: badania własne. 

Chcąc zbadać wpływ cech demograficzno-społecznych mieszkańców No-

wego Sącza, takich jak: płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy, sytuacja 

materialna oraz czas zamieszkania na ocenę komponentów miasta1 oraz jego 

wizerunku2, przeprowadzono właściwe analizy statystyczne z wykorzystaniem 

testów U Manna-Whitneya i ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Stosowne obli-

czenia pozwoliły dowieść istotnego wpływu niemal wszystkich cech demogra-

ficzno-społecznych na badane zjawiska, z wyjątkiem wykształcenia (odnośnie 

do tego ostatniego istotny wpływ ujawnił się tylko w przypadku określenia mia-

sta jako stagnacyjny/tętniący życiem). Szczegółowe dane zaprezentowano  

w tabeli 2. 

W świetle analizy uzyskanego materiału źródłowego odnotowuje się, że 

(tab. 2): 

                                                 
1 Komponenty miasta potraktowano tutaj jako elementy jego tożsamości. Ich oceny dokonano 

w skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo źle, a 5 ‒ bardzo dobrze.  
2 Do oceny wizerunku miasta w niniejszym badaniu uwzględniono 15 par przeciwstawnych 

własności traktowanych jako kontinuum składające się z 7 członów (od 7 – mocne wskazanie 

pozytywne do 1 – mocne wskazanie negatywne) (nie dotyczy interpretacji męski/kobiecy, świec-

ki/sakralny – przyporządkowanie miało charakter przypadkowy).  
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a) status zawodowy w największym stopniu3 wpływa na określenie 

wizerunku miasta; 

b) w dalszej kolejności obraz miasta w istotnym stopniu determinowany 

jest przez płeć, wiek, sytuację materialną respondentów, czas 

zamieszkiwania w Nowym Sączu, przy czym ten ostatni nie wpływa na 

pozytywną i negatywną ocenę wizerunku miasta; 

c) wykształcenie i czas zamieszkiwania badanych nie wpływa na 

pozytywną i negatywną ocenę wizerunku miasta; 

d) cechy demograficzno-społeczne w mniejszym stopniu wpływają na 

ocenę komponentów miasta (elementów jego tożsamości) niż na ocenę 

wizerunku miasta.   

Tabela 2 

Wysokość prawdopodobieństwa testowego p dla zależności pomiędzy oceną  

komponentów Nowego Sącza i wizerunku miasta z perspektywy mieszkańców  

a ich cechami demograficzno-społecznymi 

Wyszczególnienie Płeć* Wiek** 
Wykształ-

cenie** 

Sytuacja 

material-

na** 

Status 

zawodo-

wy** 

Czas 

zamiesz-

kania** 

komponenty miasta, elementy tożsamości 

Atmosfera miasta 0,007 0,001 0,447 0,000 0,000 0,026 

Położenie geograficzne 0,033 0,004 0,524 0,756 0,007 0,021 

Dojazd do miasta 0,000 0,303 0,115 0,000 0,017 0,954 

Zasoby przyrodnicze 0,136 0,000 0,071 0,535 0,022 0,036 

Tradycja i historia 0,129 0,000 0,150 0,007 0,010 0,007 

Potencjał intelektualny młodych 

ludzi 
0,398 0,363 0,279 0,000 0,360 0,893 

Życzliwość i otwartość miesz-

kańców 
0,815 0,001 0,600 0,000 0,004 0,000 

Infrastruktura komunalna 0,052 0,366 0,847 0,035 0,602 0,445 

Placówki medyczne 0,108 0,143 0,322 0,010 0,615 0,365 

Baza gastronomiczna 0,004 0,010 0,575 0,002 0,594 0,393 

Oferta kulturalna 0,046 0,256 0,827 0,000 0,702 0,528 

Klimat inwestycyjny 0,217 0,041 0,455 0,000 0,260 0,901 

Poziom cen 0,430 0,297 0,126 0,000 0,555 0,748 

Oferta szkół wyższych 0,083 0,096 0,769 0,000 0,368 0,660 

Możliwości poruszania się po 

mieście 
0,065 0,032 0,618 0,000 0,696 0,982 

Baza sportowa 0,095 0,000 0,180 0,002 0,670 0,633 

Liczba szkół i placówek oświa-

towych 
0,067 0,144 0,644 0,000 0,790 0,071 

Bezpieczeństwo 0,246 0,002 0,628 0,000 0,014 0,542 

                                                 
3 Określenie „w największym/najmniejszym stopniu” rozumiane jest przez pryzmat liczby sta-

tystycznie istotnych poziomów. 
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Wizerunek miasta 

Chłodny/przyjacielski 0,000 0,151 0,613 0,043 0,022 0,018 

Sztywny/romantyczny 0,000 0,069 0,204 0,011 0,007 0,169 

Stary/nowy 0,022 0,611 0,073 0,418 0,024 0,853 

Niebezpieczny/bezpieczny 0,826 0,000 0,125 0,103 0,002 0,222 

Brudny/czysty 0,034 0,000 0,122 0,176 0,000 0,081 

Nudny/interesujący 0,051 0,067 0,720 0,015 0,010 0,518 

Stagnacyjny/tętniący życiem 0,002 0,007 0,030 0,008 0,003 0,617 

Brzydki/ładny 0,001 0,009 0,162 0,441 0,001 0,009 

Sztuczny/naturalny 0,030 0,032 0,095 0,176 0,000 0,010 

Konfliktowy/harmonijny 0,070 0,101 0,413 0,001 0,001 0,064 

Nieprzyjazny/przyjazny 0,006 0,003 0,056 0,452 0,000 0,002 

Świecki/sakralny 0,065 0,000 0,269 0,349 0,001 0,000 

Męski/kobiecy 0,000 0,011 0,061 0,187 0,004 0,215 

Konserwatywny/postępowy 0,020 0,232 0,618 0,000 0,107 0,380 

Ocena wizerunku miasta 

Negatywny/pozytywny 0,042 0,001 0,635 0,001 0,001 0,242 

* – test U Manna-Whitneya 

** – test ANOVA Kruskala-Wallisa 

Pogrubieniem zaznaczono różnice statystycznie istotne 

Źródło: badania własne. 

Siłę wpływu powyższych determinant na badane kwestie określiły współ-

czynniki korelacji zestawione w tabeli 3. Na ich podstawie wnioskuje się, że 

największy wpływ na ocenę wizerunku miasta (pozytywną/negatywną) ma sy-

tuacja ekonomiczna respondenta, a w dalszej kolejności jego status społeczno-

zawodowy, wiek i płeć.  

Tabela 3 

Współczynniki korelacji dla istotnych statystycznie determinant oceny  

komponentów Nowego Sącza i wizerunku miasta wśród mieszkańców  

Wyszczególnienie Płeć* Wiek** 
Wykształ-

cenie** 

Sytuacja 

material-

na** 

Zawód** 

Czas 

zamiesz-

kania** 

komponenty miasta, elementy tożsamości 

Atmosfera miasta 0,088 0,066 ‒ 0,095 0,111 ‒0,020 

Położenie geograficzne 0,101 0,116 ‒ ‒ 0,095 ‒0,020 

Dojazd do miasta 0,158 ‒ ‒ 0,133 0,078  

Zasoby przyrodnicze ‒ 0,136 ‒ ‒ ‒ ‒0,012 

Tradycja i historia ‒ 0,132 ‒ 0,071 0,076 ‒0,040 

Potencjał intelektualny młodych 

ludzi 
‒ ‒ ‒ 0,138 ‒ ‒ 

Życzliwość i otwartość miesz-

kańców 
‒ 0,121 ‒ 0,105 0,103 0,074 

Infrastruktura komunalna ‒ ‒ ‒ 0,089 ‒ ‒ 
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Placówki medyczne ‒ ‒ ‒ 0,060 ‒ ‒ 
Baza gastronomiczna 0,112 ‒0,070 ‒ 0,112 ‒ ‒ 
Oferta kulturalna 0,089  ‒ 0,123 ‒ ‒ 
Klimat inwestycyjny ‒ 0,022 ‒ 0,132 ‒ ‒ 
Poziom cen ‒  ‒ 0,179 ‒ ‒ 
Oferta szkół wyższych ‒  ‒ 0,128 ‒ ‒ 
Możliwości poruszania się po 

mieście 
‒ ‒0,018 ‒ 0,164 ‒ ‒ 

Baza sportowa ‒ ‒0,112 ‒ 0,085 ‒ ‒ 
Liczba szkół i placówek oświa-

towych 
‒ ‒ ‒ 0,127 ‒ ‒ 

Bezpieczeństwo ‒ 0,111 ‒ 0,124 0,108 ‒ 

Wizerunek miasta 

Chłodny/przyjacielski 0,111 ‒ ‒ 0,046 0,087 ‒0,028 

Sztywny/romantyczny 0,123 ‒ ‒ 0,031 0,090 ‒ 
Stary/nowy 0,099 ‒ ‒  0,081 ‒ 
Niebezpieczny/bezpieczny ‒ 0,117 ‒  0,089 ‒ 
Brudny/czysty 0,079 0,135 ‒  0,085 ‒ 
Nudny/interesujący ‒ ‒ ‒ 0,082 0,092 ‒ 
Stagnacyjny/tętniący życiem 0,110 0,048 ‒0,088 0,062 0,088 ‒ 
Brzydki/ładny 0,136 0,094 ‒  0,093 –0,014 

Sztuczny/naturalny 0,076 0,088 ‒  0,105 –0,026 

Konfliktowy/harmonijny ‒  ‒ 0,115 0,090 ‒ 

Nieprzyjazny/przyjazny 0,092 0,091 ‒  0,098 –0,048 

Świecki/sakralny ‒ 0,158 ‒  0,094 –0,071 

Męski/kobiecy 0,164 0,046 ‒  0,089 ‒ 
Konserwatywny/postępowy 0,134 ‒ ‒ 0,112  ‒ 

Ocena wizerunku miasta 

Negatywny/pozytywny 0,080 0,084 – 0,107 0,089 ‒ 

Pogrubieniem zaznaczono statystycznie istotne współczynniki korelacji 

Źródło: badania własne. 

Dla realizacji celu artykułu postawiono również pytanie, czy ocena wizerun-

ku miasta determinowana jest charakterem jednostki terytorialnej. W odpowiedzi 

na nie wykorzystano badania wizerunku Krakowa przeprowadzone w 2017 roku 

wśród jego mieszkańców, w związku z realizowanym rok wcześniej wielkim 

wydarzeniem religijnym – Światowymi Dniami Młodzieży (Niemczyk, Seweryn, 

2018). Do rozpoznania, czy i w jakim zakresie wizerunek miasta Nowego Sącza 

(S1, tzw. grupa eksperymentalna) różnił się od wizerunku Krakowa (S2, tzw. grupa 

kontrolna), wykorzystano test U Manna-Whitneya. Postawiono jednocześnie 

dwie hipotezy badawcze: H0 – ocena wizerunku Nowego Sącza (S1) była taka 

sama, jak ocena wizerunku Krakowa (S2) oraz H1 – oceny obu badanych grup 

(S1 i S2) różniły się istotnie. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4. Na ich 
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podstawie można stwierdzić, że charakter miasta (bez wątpienia odmienny dla 

obu jednostek przestrzennych) istotnie różnicuje ocenę jego wizerunku. Bardziej 

pozytywny obraz dotyczy Krakowa niż Nowego Sącza (por. rys. 2).  

Tabela 4 

Istotne różnice w ocenie wizerunku swojego miasta wśród mieszkańców  

Nowego Sącza i Krakowa 

Wyszczególnienie Istotne różnice między grupami S1 i S2 

Chłodny/przyjacielski 0,000 

Sztywny/romantyczny 0,000 

Stary/nowy 0,000 

Niebezpieczny/bezpieczny 0,000 

Brudny/czysty 0,000 

Nudny/interesujący 0,000 

Stagnacyjny tętniący życiem 0,000 

Brzydki/ładny 0,000 

Sztuczny/naturalny 0,102 

Konfliktowy/harmonijny 0,000 

Nieprzyjazny/przyjazny 0,000 

Świecki/sakralny 0,812 

Męski/kobiecy 0,151 

Konserwatywny/postępowy 0,001 

Ocena wizerunku miasta 

Negatywny/pozytywny 0,000 

Pogrubieniem zaznaczono różnice statystycznie istotne 

Źródło: badania własne. 
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Rysunek 2. Ocena wizerunku miasta wśród mieszkańców Nowego Sącza i Krakowa 

(wykres ramka-wąsy) 

Źródło: badania własne. 
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Podsumowanie 

Na podstawie zaprezentowanych badań można stwierdzić, że wizerunek miasta 

w opinii jego mieszkańców determinowany jest wieloma czynnikami, odnoszą-

cymi się zarówno do jednostki terytorialnej, jak i jego konsumentów – miesz-

kańców. Z przeprowadzonych analiz wnioskuje się, że: 

1. Mieszkańcy Nowego Sącza dobrze znają swoje miasto, nie jest to jednak 

wiedza na poziomie bardzo dobrym (hipoteza 1 została odrzucona). 

2.  Wiek mieszkańców w istotnym stopniu determinuje ocenę wizerunku mia-

sta (potwierdzona została hipoteza 2). 

3. Wykształcenie mieszkańców nie wpływa w istotnym stopniu na ocenę wi-

zerunku miasta (hipoteza 3 została odrzucona). 

4. Wizerunek Nowego Sącza w istotnym stopniu różni się od wizerunku Kra-

kowa (hipoteza 4 została potwierdzona).  

W świetle przeprowadzonych analiz, warto zwrócić uwagę na to, że m.in.:  
 sytuacja materialna w największym stopniu wpływa na ocenę atrybutów 

miasta, tutaj postrzeganych przez pryzmat tożsamości miasta, 

 wykształcenie mieszkańców nie determinuje oceny komponentów 

miasta, 

 wiek mieszkańców determinuje ocenę niemal wszystkich atrybutów 

miasta, z wyjątkiem klimatu inwestycyjnego i możliwości poruszania 

się po mieście, 

 na ocenę wizerunku miasta (pozytywną, negatywną) największy wpływ 

ma sytuacja materialna badanego, a najmniejszy – płeć, 

 im starszy respondent i im lepsza jego sytuacja ekonomiczna, tym bar-

dziej pozytywny wizerunek miasta, 

 pozytywny obraz Nowego Sącza częściej dotyczy kobiet oraz osób pra-

cujących fizycznie. 

Konkludując należy stwierdzić, że dbałość o wizerunek leży w gestii 

władz miast, które winny prowadzić stosowną politykę w tym zakresie, nie 

tylko do zewnętrznych odbiorców megaproduktów, ale przede wszystkim we-

wnętrznych, jakimi są m.in. mieszkańcy, z których perspektywy rozpoznanie 

afektywnego wymiaru wizerunku miasta może być interesujące, biorąc pod 

uwagę, że we współczesnych czasach ogromną rolę w sprzedaży produktów 

odgrywają emocje. Te zagadnienia staną się tematem badawczym podjętym  

w kolejnym artykule z tego cyklu. 
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The Image of the City in the Eyes of Inhabitants and its Determinants 

Keywords: city, image, demographic and social features, survey 

Summary. The image of the city is of a subjective nature. It is shaped by an individual 

and depends on their socio-demographic characteristics. Subject literature says that age 

and education are the main determinants of the city’s image. The objective of the paper 

is to present the opinion of the residents of Nowy Sącz about the image of the city. In 

order to achieve the main objective, the following sub-objectives has been achieved: 

identification of the category of the image of the city and its determinants; establishing 

the rating of Nowy Sącz from the perspective of its residents; recognition of the impact 

of socio-demographic characteristics of the respondents on the evaluation of the city’s 

image (with the use of non-parametric tests) and their order of priority (with Spear-

man’s correlation coefficient). Additionally, the image of Nowy Sącz was presented in 

comparison to the image of Krakow – two different cities of different character, in order 

to prove that one of the determinants shaping the image of the city is also the territorial 

unit itself. The empirical basis of conducted analyses were the findings of direct study 

carried out amongst the residents of Nowy Sącz and Krakow in 2017. 
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Świadomość ekologiczna a dywergencja zachowań 
konsumentów na rynku turystycznym 
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Streszczenie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zachowania proek-

ologiczne konsumentów na rynku turystycznym wynikają ze świadomości ekologicznej 

i stałości prezentowanych poglądów, czy zmienności (dywergencji) zachowań, wpływu 

grup społecznych i krótkotrwałej mody. W części teoretycznej omówiono zagadnienie 

świadomości ekologicznej oraz dywergencji i konwergencji zachowań ze szczególnym 

uwzględnieniem rynku turystycznego. W części empirycznej, na podstawie zognisko-

wanego wywiadu grupowego, dokonano diagnozy zachowań proekologicznych respon-

dentów i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Zauważono wysoką świado-

mość ekologiczną badanych oraz mało odniesień do dywergencji zachowań. Badani 

wykazują raczej konwergencję w zachowaniu dotyczącym przyszłości środowiska. 

Wprowadzenie 

Problematyka świadomości ekologicznej budzi coraz większe zainteresowanie. 

Przyczyn tego należy szukać zarówno w rozwoju wiedzy na temat zagrożeń 

ekologicznych, jak i w poszerzeniu realnych działań na rzecz ochrony przyrody. 

Ważnym argumentem podkreślającym konieczność badań nad świadomością 

ekologiczną jest dyskusja w środkach masowego przekazu nad przyczynami 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
mailto:agnieszka.niezgoda@ue.poznan.pl
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zagrożeń ekologicznych oraz sposobami ich przezwyciężenia. Na rynku tury-

stycznym zachowanie zasobów przyrody ma szczególne znaczenie dla rozwoju 

form turystyki, której podstawy stanowią walory przyrodnicze (np. turystyka 

„zielona”, wiejska oraz formy turystyki kwalifikowanej uprawianej poza tere-

nami zurbanizowanymi).  

Warto zastanowić się, jakie czynniki powodują, że konsumenci korzystają 

z tych form turystyki i wybierają produkty o charakterze proekologicznym. 

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zachowania proekolo-

giczne konsumentów na rynku turystycznym wynikają ze świadomości ekolo-

gicznej i stałości prezentowanych poglądów, czy zmienności (dywergencji) 

zachowań, wpływu grup społecznych i krótkotrwałej mody. 

Świadomość ekologiczna – zagadnienia definicyjne 

Świadomość ekologiczna to część świadomości społecznej, odnosząca się do 

informacji i przekonań dotyczących środowiska przyrodniczego oraz do po-

strzegania relacji między stanem i charakterem środowiska przyrodniczego  

a warunkami i jakością życia ludzi, zwłaszcza w dziedzinie zagrożeń ekolo-

gicznych (Papuziński, 2006). Pojęcie świadomości ekologicznej można zdefi-

niować w znaczeniu – opisowym i postulatywnym (co jest, a co powinno być).  

Sama świadomość znaczenia środowiska dla zdrowia i jakości życia nie 

jest tożsama z ochroną przyrody, jednak może stanowić punkt wyjścia do po-

szerzania wiedzy, co w rezultacie przekładać się może na rzeczywiste działania 

związane z ochroną przyrody. Świadomość ekologiczna turystów (konsumen-

tów na rynku turystycznym) może wpływać na: 

– codzienne czynności wykonywane w domu lub w pracy (np. oszczę-

dzanie wody i energii, segregację śmieci), 

– zakupy dóbr i usług (np. ekologicznych, wytworzonych przez lokalnych 

producentów lub globalnych, importowanych), 

– sposoby spędzania czasu wolnego (np. przy użyciu lokalnych środków 

transportu lub nie), 

– wybór miejsca i formy wypoczynku lub podróży (np. turystyka masowa 

w wyizolowanych kompleksach lub turystyka w małych miejscowo-

ściach). 

Podejmując decyzję, turysta może być motywowany chęcią własnego 

wpływu na ochronę środowiska i odpowiedzialnością za przyszłość Ziemi, ale 

również motywem może być dbałość o własne zdrowie lub konformizm w sto-

sunku do innych osób lub grup społecznych (szerzej: Niezgoda, 2012).  

Jednym z przejawów nowego podejścia jest idea rozwoju zrównoważonej 

konsumpcji oraz pojawienie się konsumenta odpowiedzialnego społecznie, któ-

ry ogranicza swoje potrzeby materialne do tych niezbędnych, preferuje proeko-
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logiczny styl życia oraz podejmuje działania przeciwdziałające niszczeniu śro-

dowiska przyrodniczego (Zalega, 2015, s. 3).  

Warto się zastanowić, czy zrównoważona konsumpcja nie jest jedynie 

modą, a konsument decyduje się na nią głównie ze względów społecznych.  

Dywergencja zachowań konsumentów – istota i cechy 

W odniesieniu do zachowań konsumentów można przyjąć, że dywergencja 

oznacza rozbieżności na etapie wszystkich czynności związanych z podejmo-

waniem przez konsumentów decyzji dotyczących zakupu określonych produk-

tów zaspokajających poszczególne potrzeby. W literaturze pojęcie dywergencji 

zachowań konsumentów rozważane jest w aspekcie procesów globalizacji (ho-

mogenizacja – heterogenizacja, standaryzacja – dyferencjacja) i odnoszone jest 

przede wszystkim do konwergencji i dywergencji kulturowej (m.in. De Mooij, 

Hofstede, 2002; Armstrong, 2009; Bartosik-Purgat, 2011).  

W ramach postaw proekologicznych, zachowania konwergencyjne mogą 

dotyczyć konkretnych działań podejmowanych przez konsumenta zgodnie  

z obowiązującymi trendami globalnymi w zakresie ochrony środowiska. Mogą 

to być zarówno spontaniczne działania pojedynczej osoby, jak i działania inspi-

rowane lub wymagane przez podmioty zewnętrzne (np. regulacjami prawnymi.  

Dywergencja zauważalna jest wówczas, gdy np. konsument deklaruje, że 

problem ochrony środowiska jest niezwykle ważny i należy podejmować okre-

ślone działania, jednak w swoim codziennym życiu (na poziomie jednostki) nie 

podejmuje tych działań w ogóle, a jeśli podejmuje, to jest to podyktowane 

głównie korzyściami indywidualnymi (troska o własne zdrowie, względy eko-

nomiczne). Dodatkowo dywergencję można rozważać w ramach zachowań 

konsumentów w konkretnym miejscu (miejscu zamieszkania i miejscu pobytu 

turystycznego). Względy ekonomiczne mogą powodować np. postawę proeko-

logiczną we własnym miejscu zamieszkania, a jej brak w miejscu wypoczynku. 

Na konkretne zachowania konsumenta może również wpływać moda. 

Moda na produkty, które zawierają w swej nazwie przedrostek „eko” do-

prowadziła do powszechnego nadużywania tego typu nazw i błędnego rozumie-

nia pojęcia „świadomość ekologiczna”. Wielu konsumentów i producentów 

uważa, że przejawem tej świadomości jest nabywanie „eko-produktów”.  

W Polsce większość firm umieszcza przedrostek „eko” na własną rękę (Bohda-

nowicz, 2008, s. 67). Ma to służyć zachęceniu do kupna wszystkich konsumen-

tów podążających za „modą na ekologię”. Aby zachowania konsumentów usług 

turystycznych nie były tylko efektem jedynie krótkotrwałej mody, działania 

proekologiczne turystów powinny wynikać z autentycznej świadomości ekolo-

gicznej. Turyści, którzy w swoich wyborach nabywczych uwzględniają ekolo-

gię powinni być świadomi, że wybory te nie zawsze są zgodne z innymi warto-

ściami i celami. Przykładem mogą być następujące dylematy: 
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a) wybór produktów ekologicznych może wiązać się z mniejszą wartością 

użytkową (np. dotarcie do miejsca wakacji publicznymi środkami 

transportu może być bardziej czasochłonne i uciążliwe niż dojazd wła-

snym samochodem); 

b) korzystanie z lokalnych usług i wyrobów lokalnych producentów, pobyt 

w ekohotelu może wiązać się z wyższymi kosztami niż wybór usług  

i produktów „masowych”; 

c) produkty i usługi ekologiczne mogą charakteryzować się niższą estety-

ką niż inne produkty (np. w ekohotelu łazienki mogą być skromniej 

urządzone niż w innych obiektach); 

d) zachowania proekologiczne mogą być sprzeczne z ogólnie przyjętym 

systemem wartości nastawionym na demonstracyjną konsumpcję (po-

dróżując publicznymi środkami transportu, nie kupując nadmiernej ilo-

ści dóbr, wybierając lokalne produkty, turysta może być postrzegany 

przez innych jako osoba, której nie stać na „lepsze wakacje”). 

Turysta prezentujący zachowania proekologiczne musi być osobiście prze-

konany do słuszności swoich decyzji i wtedy nie poddaje się wyżej wskazanym 

dylematom. Często ograniczeniem jest postrzeganie przez konsumenta wła-

snych działań jako marginalnych, które nie mają wpływu na gospodarowanie 

zasobami całej planety.  

Świadomość ekologiczna a dywergencyjne zachowania konsumentów ‒  

wyniki badań empirycznych 

W celu weryfikacji przyjętej hipotezy autorki przeprowadziły badania empi-

ryczne. W pierwszym etapie dokonano analizy danych zastanych, wśród któ-

rych szczególnie inspirujący był raport z analizy badań świadomości, postaw  

i zachowań ekologicznych Polaków, przeprowadzony w Polsce w latach 2009‒

2015 (TNS, 2015). Jednym z wniosków jest luka w badaniach na temat postaw 

proekologicznych dotycząca zachowań konsumentów. W drugim etapie (bada-

nie właściwe) zastosowano metodę zogniskowanego wywiadu grupowego. Ba-

danie przeprowadzono w ramach czterech grup liczących od 5 do 8 uczestni-

ków. Celowy dobór próby (studenci jednej z poznańskich uczelni wyższych) 

jest uzasadniony, gdyż wybrana grupa wykazuje cechy istotne z punktu widze-

nia omawianego problemu konwergencji‒dywergencji zachowań konsumentów 

(cechy pokolenia Y). Diagnoza zachowań ekologicznych dotyczyła oceny stanu 

środowiska, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i indywidualnych 

działań w zakresie ochrony środowiska (powszechności i częstotliwości wystę-

powania takich zachowań). Kluczową kwestią przeprowadzonych badań było 

skupienie się na aspekcie behawioralnym postaw respondentów. W tym celu 

obok deklaracji o wykonywaniu (bądź nie) pewnych czynności, szczegółowo 

zbadano motywacje podjęcia działań (bądź ich braku) na rzecz ochrony środo-
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wiska. Dotyczyło to zachowań ekologicznych zarówno w miejscu zamieszka-

nia, jak i w miejscu wyjazdu turystycznego. 

Analiza wyników badania dotycząca oceny stanu środowiska pozwala na 

stwierdzenie, że badane osoby uważają, iż stan środowiska zależy od każdego 

obywatela. Wskazywane przez badanych działania indywidualne służące ochro-

nie środowiska ‒ „z wycieczki w góry przyniosłam w plecaku masę śmieci po-

zostawionych przez innych turystów”‒  świadczą o wysokim zrozumieniu pro-

cesów degradacji środowisk, chęci zapobiegania tym procesom i głębokiej tro-

ski o przyszłość. Można zatem stwierdzić pewne dostosowanie się do otoczenia 

związane z zachowaniami konwergencyjnymi. Badani podkreślają jednak, że: 

„cokolwiek wpływa na nasze zachowanie, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, 

co zrobimy”. Takie stwierdzenie pozwala zauważyć wysoki poziom odpowie-

dzialności za własny stosunek do przyrody. Na podstawie własnych doświad-

czeń wskazywano na utratę atrakcyjności obszarów turystycznych, jeśli są one 

zaśmiecone. W takiej sytuacji można zauważyć brak dywergencji zachowań 

między zachowaniami ogólnymi turystów a zachowaniem na wakacjach. 

Na pytanie dotyczące wskazania największych problemów środowiska na-

turalnego w Polsce, badani wskazali jednomyślnie, że największym problemem 

jest zanieczyszczenie powietrza. Poza tym wszystkie badane grupy wskazywały 

problem śmieci. Tylko jedna z badanych grup wymieniła zanieczyszczenie wód, 

zmiany klimatu oraz katastrofy wywołane działalnością człowieka. Tylko dwie 

osoby zauważyły problem ginących gatunków zwierząt i roślin (wycinka drzew, 

nadmierna i bezmyślna liczba polowań, eliminacja żubrów czy bażantów). Mo-

że to być dowód na konwergencję zachowań, ponieważ w ostatnim okresie (zi-

ma 2017/2018) środki masowego przekazu bardzo często podkreślały problem 

smogu oraz problem ginących gatunków zwierząt i roślin w Polsce. W czasie 

przeprowadzonego badania zauważono również, że respondenci często byli 

jednomyślni i zgadzali się ze sobą. Jedna osoba wykazała zachowanie doku-

mentujące proekologiczny styl życia, ponieważ zauważyła, że „gdyby nie było 

szkodliwych działań w różnych, często drobnych aspektach, to nie byłoby wiel-

kich katastrof”. 

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące ograniczenia zużycia wody, prą-

du i energii wykazała, że badane osoby zwracają uwagę na ograniczenie zużycia 

wody, gaszą światła w nieużywanych pomieszczeniach i gdy tylko mogą korzy-

stają z komunikacji publicznej. Co ciekawe, takie działania podejmują bez 

względu, czy to jest miejsce stałego zamieszkania, czy miejsce docelowe po-

dróży. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy badani chcą zwiedzić jakieś odległe miej-

sca i wtedy wygoda i czas dotarcia są argumentami korzystania z własnego 

samochodu. Takie odpowiedzi świadczą o umiarkowanej stałości zachowań, co 

wskazuje na (raczej konwergencję niż dywergencję) proekologiczny styl życia. 
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Badani wskazywali, że takie działania wynikają z ich „przyzwyczajeń”, jak 

określają sami respondenci „tak nam wpojono w młodości”.  

Inny rozkład udzielonych odpowiedzi dotyczył korzystania z energoosz-

czędnych urządzeń gospodarstwa domowego. O ile w miejscu stałego zamiesz-

kania respondenci robią to „zawsze”, o tyle w miejscu wakacji nie interesują się 

taką możliwością. Podobna odpowiedź dotyczyła segregacji śmieci. Badani 

zauważyli, że ważną rolę odgrywa tu działanie usługodawcy, turysta musi być 

poinformowany o możliwości zachowania proekologicznego oraz podmioty 

podaży na rynku powinny zadbać o takie możliwości. Badane osoby wskazały 

jednak, że nie zauważają takich działań w ogóle, ale jak wykazała analiza od-

powiedzi, sami również ich szczególnie nie poszukują. Można zatem stwier-

dzić, że badani wykazują raczej zachowania konwergencyjne i widzą koniecz-

ność działań innych osób. Dowodem na takie zachowanie jest poparcie przez 

badanych lokalnych akcji służących ochronie przyrody. Badani wskazywali 

akcje, o których słyszeli, ale jak sami twierdzili, nie brali w nich udziału. Tylko 

jedna z osób zadeklarowała cykliczny udział w akcji służącej ratowaniu zagro-

żonych gatunków zwierząt i roślin.  

Podsumowaniem analizy spójności zachowań respondentów było zadanie 

pytania dotyczącego sposobu podróżowania. Autorki przyjęły założenie, że 

dowodem na dywergencję zachowań może być zmienny sposób podróżowania 

oraz rozbieżność między sposobem spędzania wakacji a zachowaniem w miej-

scu stałego zamieszkania. Dowodem na brak jednolitości zachowań było to, że 

głosy w dyskusji były podzielone. Nie można zatem stwierdzić, że są to turyści 

„alternatywni”, preferujący podróżowanie indywidualne. W badaniu uczestnicy 

stwierdzili, że preferują, aby wakacje za granicą, a w szczególności w krajach 

egzotycznych, były organizowane przez biuro podróży. Respondenci wskazali, 

że w odległych miejscach wolą zwiedzać atrakcje „słynne i ważne”, a nie miej-

sca o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Taka odpowiedź 

świadczy, że zachowanie proekologiczne nie jest związane ze stylem życia tu-

rysty nastawionego na walory przyrodnicze, zatem można zauważyć pewien 

stopnień dywergencji zachowań. Trzy pozostałe grupy wskazały, że głównym 

motywem wyjazdu jest dla nich chęć poznania lokalnej tradycji i kultury. Poja-

wiły się głosy, że nie należy wybierać miejsc znanych turystycznie, ale poszu-

kiwać tego, co jest autentyczne („Paryż jest przereklamowany, lepiej szukać 

innych miejsc”). Badani podkreślali, że nie chcą być masowymi turystami, któ-

rzy „zaliczają” znane atrakcje, ale poszukują czegoś więcej. Ważnym elemen-

tem wyjazdu była dla nich możliwość poznania ludności miejscowej. W moty-

wacjach wskazywali przede wszystkim własny rozwój i realizację własnych 

potrzeb, co wskazuje na znaczenie czynników osobistych. Badani podkreślali, 

że czują się bardziej świadomi wyboru miejsc, które zwiedzają. Jak wykazała 

dyskusja, respondenci w większości są doświadczonymi turystami, którzy mają 
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wiedzę umożliwiającą wybór miejsc „szczególnych”. Respondenci wskazywali 

też na rozwój nowoczesnych technologii, ułatwiających im to. Takie zróżnico-

wanie odpowiedzi świadczy o pewnej dywergencji zachowań i można sądzić, że 

jest ona powiązana z doświadczeniem w czasie podróży. 

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł wiedzy o środowisku  

i jego ochronie wykazała, że wiedzę na ten temat wszyscy badani uzyskują 

przede wszystkim z własnych obserwacji, co wskazuje na autentyczność zainte-

resowania.  

Podsumowanie 

Badanie wykazało dużą świadomość ekologiczną respondentów i podejmowanie 

działań proekologicznych zarówno w miejscu stałego zamieszkania, jak i miejscu 

pobytu turystycznego. W zakresie popularnych działań, upowszechnionych 

przez środki masowego przekazu respondenci wykazywali działania o charakte-

rze konwergencji (korzystanie z toreb wielokrotnego użytku, wybór lokalnych 

produktów, wybór produktów ekologicznych, ograniczenia w zużyciu wody, 

prądu, detergentów częściowo wybór komunikacji miejskiej). Biorąc pod uwa-

gę zachowania związane z oszczędnością wody, segregacją śmieci w czasie 

podróży turystycznej respondenci zachowują się podobnie jak w miejscu za-

mieszkania, różnica dotyczy oszczędności energii elektrycznej, która w miejscu 

zamieszkania jest większa i jest to jedyny wynik wskazujący na dywergencję 

zachowań.  
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Summary. The aim of the article is an attempt to answer the question if pro-ecological 

behaviours of consumers on the tourism market are the result of environmental aware-

ness and stability of presented opinions or if they are the result of variability (diver-

gence) of behaviours, influence of social groups and fad (short-term fashion). The theo-

retical part describes the problem of environmental awareness and divergence and con-

vergence of behaviours, including the tourist market. In the empirical part based on  

a focused group there are diagnosed pro-ecological behaviours and a sense of responsi-

bility for the condition of the environment. There is noticed a high environmental 

awareness of the respondents and few references to behavioural divergence. The re-

spondents show rather convergence in behaviour about the future of the environment. 
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Streszczenie. Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu współpracy firm świadczą-

cych usługi marketingowe z klientami rozpatrywana z perspektywy tych drugich. Zdia-

gnozowano czynniki wpływające na satysfakcję klientów lub jej brak. Podstawą rozwa-

żań są wyniki badań prowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich z menedżerami 

przedsiębiorstw korzystających z usług marketingowych. Uzyskane wyniki wskazują na 

wysoki poziom satysfakcji klientów usług marketingowych, co jest uzasadniane najczę-

ściej odpowiednim poziomem cen tych usług, ich wysoką jakością, rzetelnością firm 

biznesowych oraz wysokimi kompetencjami pracowników. Dotyczy to zarówno usług 

reklamowych, jak i badawczych. Nie występują przy tym statystycznie istotne różnice 

pomiędzy oceną satysfakcji a większością cech charakteryzujących badane podmioty. 

Jedynym wyjątkiem jest lokalizacja przedsiębiorstw, w przypadku której wystąpiła 

słaba zależność. 

Wprowadzenie 

Rozwój zjawisk konkurencyjnych na współczesnym rynku stwarza nowe wy-

zwania dla funkcjonujących na nim przedsiębiorstw. Są one zmuszone do po-

dejmowania współpracy z innymi podmiotami w celu kreowania własnej kon-

kurencyjności, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji kosztów. Dotyczy 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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to m.in. korzystania z szerokiego spektrum usług o charakterze biznesowym, 

wśród których istotne miejsce zajmują usługi marketingowe, obejmujące usługi 

reklamowe i badawcze. Kluczowego znaczenia nabiera przy tym kwestia kształ-

towania odpowiednich – tzn. sprzyjających satysfakcji klientów – relacji mię-

dzy usługodawcami a usługobiorcami. 

Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu współpracy firm świadczą-

cych usługi marketingowe z klientami rozpatrywana z perspektywy tych dru-

gich.  

Rozważania oparte są na analizie wyników badań ilościowych prowadzo-

nych metodą wywiadów bezpośrednich wśród menedżerów przedsiębiorstw 

korzystających z usług biznesowych na temat ich relacji z podmiotami świad-

czącymi usługi w zakresie reklamy i badań rynku. Na podstawie ich wypowie-

dzi, poza określeniem poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych im 

usług marketingowych, zidentyfikowano również najważniejsze czynniki 

wpływające na ich satysfakcję, a także czynniki, które wymagają doskonalenia. 

Wyniki pokazują przede wszystkim wysoki poziom satysfakcji przedsię-

biorstw z wykorzystywanych usług marketingowych. W podobny sposób oce-

niane są zarówno usługi reklamowe, jak i badawcze. Wyników nie różnicują 

zasadniczo zmienne charakteryzujące badane przedsiębiorstwa. W kontekście 

ewentualnych możliwości doskonalenia relacji należy zauważyć przede wszyst-

kim zainteresowanie ekonomicznymi aspektami współpracy, które jawią się 

jako istotne kryterium oceny świadczonych usług.  

Usługi marketingowe jako płaszczyzna współpracy między podmiotami 

Charakterystyczną cechą rynków wysoko rozwiniętych jest wzrost znaczenia 

sektora usługowego i to nie tylko w sferze usług świadczonych na potrzeby 

gospodarstw domowych, ale też związanych z obsługą działalności podmiotów 

instytucjonalnych. Postępujące procesy dezagraryzacji, deindustrializacji, tertia-

ryzacji i serwicyzacji są immanentnym elementem współczesnego świata 

(Lichniak, 2010, s. 14‒17). Towarzyszy temu wzrost znaczenia usług bizneso-

wych (business services), obejmujących zróżnicowane procesy, operacje i czyn-

ności, wykonywane w celu ich wykorzystania w dalszym procesie produkcji 

przez podmioty gospodarcze oraz komplementarnych wobec różnego rodzaju 

działalności gospodarczej i przedsiębiorczości (Masłowski, 2004, s. 51). Są one 

określane również jako usługi profesjonalne (Rogoziński, 2000), co jest wyko-

rzystywane przede wszystkim w aspekcie marketingowym (Chłodnicki, 2004,  

s. 14). Obejmują one m.in. usługi marketingowe, utożsamiane zgodnie z zasa-

dami grupowania Eurostatu z dwoma podstawowymi obszarami działalności – 

badaniami rynku i opinii publicznej oraz reklamą (Nowacki, 2009, s. 18). 

Szczególną cechą usług marketingowych w Polsce jest duża dynamika 

rozwoju, mierzona zarówno liczbą podmiotów je oferujących, jak i wydatkami. 
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Dotyczy to całego okresu po urynkowieniu gospodarki, w tym również czasu 

spowolnienia gospodarczego po 2008 roku (Nowacki, 2011, s. 196‒225). We-

dług dostępnych statystyk, w 2017 roku wydatki na usługi reklamowe wyniosły 

8,78 mld zł (Pallus, 2018), a na usługi badawcze – 699 mln zł (Badania marke-

tingowe, 2019, s. 36). 

Ze względu na specyfikę każdej działalności usługowej, wyrażającej się  

w jej niematerialności, nietrwałości, niejednorodności, niemożności oddzielnie 

produkcji od konsumpcji, a także niemożności rozdzielenia z wykonawcą, co 

ujmowane jest w wielu definicjach usług (m.in. Stanton, 1981, s. 441; Kotler, 

1982, s. 624; Grönroos, 1990, s. 26‒27; McDonald, Payne, 2006, s. 19; Mazur, 

2001, s. 9‒13), kluczowego znaczenia nabierają relacje między usługodawcą  

a usługobiorcą, przyjmujące postać mniej lub bardziej trwałej i zaawansowanej 

współpracy między podmiotami, określanej jako relacja usługowa (Rogoziński, 

2006, s. 14). Występujące w niej interakcje stanowią podstawę kreowania mar-

ketingu o charakterze relacyjnym (Kasper, van Helsdingen, de Vries, 1999,  

s. 345), w celu obopólnie korzystnej współpracy (Smoleń, 2006, s. 76‒77). 

Wymaga to właściwego podejścia zarządczego, związanego z różnymi aspek-

tami kształtowania kontaktów usługodawcy i usługobiorcy (Siemieniako, 2015, 

s. 104). 

Metodyka badań  

Podstawą rozważań niniejszego artykułu są wyniki badań przeprowadzonych na 

ogólnopolskiej próbie 505 przedsiębiorstw, korzystających z szeroko ujmowa-

nych usług biznesowych. Badanie zrealizowano w ramach projektu finansowa-

nego przez NCN nr 2013/09/B/HS4/02733 – Innowacyjność usług biznesowych 

w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe (Kuczew-

ska, Nowacki, 2016). Dobór próby przeprowadzono metodą warstwowo-

kwotową, z uwzględnieniem trzech podstawowych kryteriów warstwowania – 

sektor działalności, wielkość mierzona liczbą zatrudnionych oraz lokalizacja 

głównej siedziby. Do opisu badanej populacji wykorzystano również zmienne 

związane z zasięgiem działalności, rokiem powstania, pozycją rynkową, sytua-

cją ekonomiczna, miesięcznym obrotem oraz pochodzeniem kapitału. Strukturę 

badanej próby przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 1. 

Badanie prowadzone było metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face  

z menedżerami przedsiębiorstw, na podstawie autorskiego kwestionariusza za-

wierającego pytania odnoszące się do różnych aspektów funkcjonowania na 

rynku, w tym korzystania z usług reklamowych i badawczych, tworzących 

wspólnie kategorię usług marketingowych. 
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Tabela 1 

Struktura badanej próby przedsiębiorstw  

Cechy przedsiębiorstw N % 

Sektor działalności 

produkcja 201 39,8 

handel 147 29,1 

usługi  157 31,1 

Liczba zatrudnionych 

od 10 do 49 158 31,3 

od 50 do 249 199 39,4 

250 i więcej osób 148 29,3 

Zasięg działalności 

lokalny 135 26,7 

regionalny 91 18,0 

ogólnokrajowy 164 32,5 

międzynarodowy 115 22,8 

Rok powstania 

przed 1990 rokiem 90 17,8 

w latach 1990‒1994 88 17,4 

w latach 1995‒1999 93 18,4 

w latach 2000‒2004 103 20,4 

w latach 2005‒2009 68 13,5 

w latach 2010‒2014 63 12,5 

Pozycja na rynku 

słaba 13 2,6 

przeciętna 308 61,0 

silna 184 36,4 

Sytuacja ekonomiczna  

bardzo zła/zła   17 3,4 

przeciętna 209 41,4 

dobra/bardzo dobra 279 55,2 

Przeciętny obrót w miesiącu 

brak odpowiedzi 16 3,2 

do 50 tys. zł  62 12,3 

51–100 tys. zł 79 15,6 

101–500 tys. zł  107 21,2 

501–1000 tys. zł 64 12,7 

1 mln–2 mln zł 71 14,1 

powyżej 2 mln zł 106 21,0 

Pochodzenie kapitału 
wyłącznie polski 416 82,4 

zagraniczny lub mieszany 89 17,6 

Grupa województw1 

grupa A 271 53,7 

grupa B 137 27,1 

grupa C 97 19,2 

Źródło: badania własne, 2014/2015. 

W artykule analizie poddano zagadnienia dotyczące wykorzystania usług 

marketingowych i wieloaspektowej oceny współpracy z firmami je świadczą-

                                                 
1 Podział dokonany z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej zgodnie z rankingiem Insty-

tutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Grupa A obejmowała województwa o najwyższej atrak-

cyjności (śląskie, mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie), grupa B województwa 

o średniej atrakcyjności (pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, opolskie, kujawsko-pomorskie, 

lubuskie), a grupa C – województwa o najniższej atrakcyjności inwestycyjnej (podkarpackie, świę-

tokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie). 
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cymi, wraz z zależnościami pomiędzy tymi zagadnieniami a trzema cechami 

charakteryzującymi badane przedsiębiorstwa – wielkością mierzoną liczbą za-

trudnionych, zasięgiem działalności oraz pochodzeniem kapitału. 

Analizę wyników przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu statystycz-

nego IBM SPSS Statistics 24.0, statystyk opisowych oraz miar zależności mię-

dzy zmiennymi (test nieparametryczny χ² Pearsona) i ich siły (test V-Cramera  

w przypadku stwierdzenia zależności istotnej statystycznie).  

Wyniki badań 

Punktem wyjścia było określenie skali wykorzystywania przez badane przed-

siębiorstwa usług marketingowych świadczonych przez wyspecjalizowane 

podmioty – agencje reklamowe i mediowe oraz firmy badawcze. Zdecydowanie 

częściej działające w Polsce przedsiębiorstwa korzystają z usług reklamowych – 

odsetek takich podmiotów wyniósł 55,2% wobec jedynie 20,0% w przypadku 

usług badawczych. Przedsiębiorstwa, które zadeklarowały korzystanie z danej 

kategorii usług marketingowych dokonały oceny współpracy z podmiotami je 

świadczącymi (tab. 2).  

Tabela 2 

Ocena współpracy z organizacjami świadczącymi usługi reklamowe (N = 279) i badaw-

cze (N = 101) dokonana przez menedżerów badanych przedsiębiorstw  

Wyszczególnienie 
Usługi reklamowe Usługi badawcze 

N % N % 

Zdecydowanie źle ‒ ‒ ‒ ‒ 

Raczej źle 4 1,4 ‒ ‒ 

Raczej dobrze 151 54,1 52 51,5 

Zdecydowanie dobrze 124 44,4 49 48,5 

Źródło: badania własne, 2014/2015. 

Współpraca z dostawcami usług marketingowych oceniana jest generalnie 

bardzo pozytywnie. Świadczy o tym to, że żaden z badanych podmiotów nie 

ocenił jej „zdecydowanie źle”, a sporadycznie wskazano na ocenę „raczej źle”. 

Taka opinia (wskazana przez 1,4% przedsiębiorstw) dotyczyła wyłącznie usług 

reklamowych. Usługi badawcze oceniane były wyłącznie w kategoriach pozy-

tywnych. Nieco częściej wskazywano na ocenę „raczej dobrze” niż „zdecydo-

wanie dobrze”, choć różnice pomiędzy odsetkami ocen były niewielkie – nieco 

większa w przypadku usług reklamowych (9,7 p.p.) niż badawczych (3,0 p.p.).  

Analiza zależności między deklaracjami badanych menedżerów w zakresie 

oceny współpracy z dostawcami usług marketingowych a cechami charaktery-

zującymi przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu testu χ² Pearsona wykazała, że 

zależności takie zasadniczo nie występują (tab. 3). Jedynym wyjątkiem jest 

zależność między oceną współpracy w zakresie usług badawczych a lokalizacją 
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przedsiębiorstwa – w tym przypadku istotność testu dla hipotezy o niezależno-

ści zmiennych nie przekroczyła wartości krytycznej P = 0,05. Siła tych zależno-

ści jest jednak bardzo słaba – wartość współczynnika V-Cramera wyniosła je-

dynie 0,093. 

Tabela 3 

Analiza zależności pomiędzy oceną innowacyjności usług marketingowych w Polsce  

a cechami charakteryzującymi wykorzystujące je przedsiębiorstwa  

Wyszczególnienie  
Usługi reklamowe Usługi badawcze  

χ² Df Istotność  χ² Df Istotność  

Sektor działalności  2,803 4 ,591 ,833 2 ,659 

Liczba zatrudnionych 8,997 4 ,061 1,346 2 ,510 

Zasięg działalności 8,337 6 ,214 6,760 3 ,080 

Rok powstania 5,797 10 ,832 8,228 5 ,144 

Pozycja na rynku 2,676 4 ,613 1,115 1 ,291 

Sytuacja ekonomiczna 6,079 4 ,193 1,274 2 ,529 

Przeciętny obrót w miesiącu 18,889 12 ,091 5,44, 6 ,489 

Pochodzenie kapitału ,143 2 ,931 ,001 1 ,974 

Grupa województw  4,110 4 ,391 6,719 2 ,035 

Źródło: badania własne, 2014/2015. 

Przesłanki generalnie pozytywnego postrzegania współpracy z podmiota-

mi świadczącymi usługi marketingowe są zbliżone w obu kategoriach usług, 

choć ich znaczenie bywa odmienne (tab. 4).  

W przypadku usług reklamowych zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa 

się poziom cen (40,7% wskazań). Duża intensywność konkurencji wśród firm 

oferujących zarówno usługi związane z kreacją przekazów reklamowych, jak  

i sprzedających miejsce bądź czas antenowy na potrzeby emisji reklam wpływa 

na obniżenie cen usług reklamowych oraz bardzo rozbudowany system rabatów 

dla klientów, co jest bardzo pozytywnie odbierane przez ich klientów. Co trzeci 

badany wskazał w przypadku usług reklamowych solidność/rzetelność agencji 

oraz generalnie ich wysoką jakość. Obydwie cechy wynikają z wysokiego po-

ziomu rozwoju oraz powstawania standardów związanych ze świadczeniem 

tych usług. Dla co czwartego respondenta liczące się znaczenie miały też wyso-

kie kompetencje pracowników agencji oraz doświadczenia wynikające z długo-

trwałej współpracy. Niżej oceniano znaczenie wzajemnego zaufania, innowa-

cyjności usług czy też marki i wizerunku usługodawcy. 

W przypadku usług badawczych zwraca uwagę przede wszystkim spłasz-

czenie dysproporcji między wskaźnikami charakteryzującymi poszczególne 

cechy. Najwięcej wskazań uzyskał – podobnie jak w przypadku usług reklamo-

wych – poziom cen, ale taki sam odsetek wskazań (31,7%) odnotowano  

w przypadku wysokich kompetencji badaczy rynku. Jest to jednak o 9 p.p. niż-

szy wskaźnik niż dla cechy przodującej przy usługach reklamowych. Co czwar-

te przedsiębiorstwo podkreśla solidności rzetelność współpracujących agencji 
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badawczych. Podobne wskaźniki notują również inne cechy, a jedynym wyjąt-

kiem in minus jest innowacyjność usług. Występuje tu podobieństwo z usługa-

mi reklamowymi – nowatorstwo rozwiązań nie jest, jak się wydaje, mocną stro-

ną działających w Polsce firm świadczących usługi marketingowe lub też ich 

klienci preferują raczej dobrze znane sobie i wypróbowane wcześniej koncepcje. 

Tabela 4 

Uzasadnienie pozytywnej oceny współpracy badanych przedsiębiorstw z organizacjami 

świadczącymi usługi reklamowe (N = 275) i badawcze (N = 101) 

Wyszczególnienie 
Usługi reklamowe Usługi badawcze 

N % N % 

Ceny usług marketingowych 112 40,7 32 31,7 

Solidność/rzetelność firmy marketingowej 90 32,7 25 24,8 

Wysoka jakość usług marketingowych 90 32,7 23 22,8 

Wysokie kompetencje pracowników firmy 

marketingowej 

75 27,3 32 31,7 

Długotrwała współpraca z firmą marketingową 70 25,5 23 22,8 

Zaufanie obu stron 57 20,7 22 21,8 

Innowacyjny charakter usług marketingowych 54 19,6 18 17,8 

Marka / wizerunek firmy marketingowej 47 17,1 23 22,8 

Źródło: badania własne, 2014/2015. 

Warto też skomentować pojawiające się sporadycznie uwagi negatywne, 

dotyczące współpracy z agencjami reklamowymi – zwrócono uwagę na gene-

ralnie niską jakość tych usług, nierzetelność agencji wyrażającą się w opóźnie-

niach bądź też niepełnej realizacji podjętych zadań, brak zaufania do pracowni-

ków oraz małą innowacyjność i kreatywność proponowanych rozwiązań. 

W kontekście poprawy relacji i procesu współpracy między dostawcami  

a odbiorcami usług marketingowych wskazano propozycje jej doskonalenia, co 

mogłoby przyczynić się do zwiększenia satysfakcji (w przypadku gdy odpowia-

dały firmy już korzystające z tych usług) lub podjęcia współpracy (w przypadku 

firm, które z tego typu usług nie korzystały) (tab. 5).  

Tabela 5 

Propozycje doskonalenia współpracy badanych przedsiębiorstw z organizacjami świad-

czącymi usługi marketingowe (N = 505)  

Wyszczególnienie N % 

Warunki finansowe 104 20,6 

Oferta świadczonych usług 58 11,5 

Jakość świadczonych usług 56 11,1 

Przepływ informacji między firmami 55 10,9 

Organizacja firm świadczących usługi 13 2,6 

Nie wiem/trudno powiedzieć 158 31,3 

Nie mamy zastrzeżeń 82 16,2 

Źródło: badania własne, 2014/2015. 
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Wśród wszystkich badanych przedsiębiorstw 16,2% w ogóle nie dostrzega 

konieczności i możliwości poprawy, są w pełni usatysfakcjonowani z dotych-

czasowej współpracy. Dalsze 31,3% wprawdzie dostrzegło konieczność podję-

cia pewnych działań optymalizujących współpracę, ale nie potrafiło jedno-

znacznie wskazać, na czym takie zmiany miałyby polegać i jakich obszarów 

dotyczyć. Wśród pozostałych podmiotów najwięcej (20,6%) opowiedziało się 

za poprawą warunków finansowych, zarówno w kontekście wysokości cen za 

usługi, jak i transparentności zasad kalkulacji kosztów oraz udogodnień w za-

kresie rozliczeń międzypodmiotowych. Prawie dwukrotnie rzadziej wskazywa-

no na doskonalenie oferty świadczonych usług, ich jakość, a także przepływ 

informacjami między firmami. Sporadycznie zwrócono też uwagę na koniecz-

ność poprawy organizacji firm świadczących usługi biznesowe. 

Podsumowanie 

Przedstawione wyniki pokazują pozytywny obraz relacji między przedsiębior-

stwami korzystającymi z usług marketingowych a ich usługodawcami. Wysoki 

poziom rozwoju rynku usług marketingowych, czego wyrazem są nakłady na 

usługi reklamowe czy badania rynku, ale też liczba podmiotów działających  

w sferze podażowej i stosowane przez nie standardy obsługi klienta, sprzyjają 

budowaniu zadowolenia klientów. Potwierdzeniem tego mogą być opinie  

o jakości usług marketingowych – jest ona postrzegane jako wysoka i warta 

swojej ceny (Nowacki, 2015, s. 259). Menedżerowie przedsiębiorstw korzysta-

jących z tych usług oceniają przez pryzmat wielu zróżnicowanych czynników, 

obiektywizując w ten sposób jej percepcję (Bachnik, Nowacki, Szopiński, 2018, 

s. 474‒480). W konsekwencji zwiększa się skłonność do rozszerzania skali 

wykorzystania usług marketingowych jako efektywnych sposobów budowania 

przewagi konkurencyjnej. Zaskakuje nieco krytyczne spojrzenie na kwestię 

innowacyjności usług marketingowych – na tle innych cech jest ona postrzega-

na jako mniej interesująca, choć przecież ma kluczowe znaczenie dla rozwijają-

cego się zarządzania wiedzą w każdej organizacji (Nowacki, Bachnik, 2016,  

s. 1577‒1581).  

Zaprezentowane rozważania potwierdzające pozytywną ocenę współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami świadczącymi usługi marketingo-

we nie negują konieczności doskonalenia tego procesu. Warto przede wszyst-

kim zwrócić uwagę na zmienność realiów rynkowych i konieczność wykazy-

wania przez firmy reklamowe i badawcze wysokiej elastyczności w dostoso-

wywaniu się do zachodzących zmian. Istotne znaczenie ma tu ich innowacyj-

ność, zarówno w kontekście kształtowania oferty, jak i kreowania nowych rela-

cji z klientami służących maksymalizacji ich satysfakcji, a w konsekwencji 

budowaniu z nimi więzi lojalnościowych.  
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Cooperation with the Organisations Providing Marketing Services  

in their Customers’ Perspective 

Keywords: marketing services, advertising services, research services, satisfaction of 

business clients 

Summary. The objective of the article is to analyse and assess the level of cooperation 

of the companies rendering marketing services with their customers, being considered 

from the perspective of the latter. There were diagnosed the factors affecting customers’ 

satisfaction or lack of it. The basics for considerations are findings of the research car-

ried out by the method of face-to-face interviews with managers of the enterprises using 

marketing services. The obtain results indicate a high level of customers’ satisfaction 

with marketing services. It is most frequently justified with an adequate level of prices 

of these services, high quality of them, reliability of business firms and high compe-

tence of employees. It concerns both advertising services and research ones. However, 

there are not any statistically significant differences between the assessment of satisfac-

tion and the majority of features characterising the entities surveyed. The only exclusion 

is location of enterprises in which case there takes place a weak dependence. 

Translated by Robert Nowacki 
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Badania marketingowe ‒ korzyści z rezultatów wobec 
wewnętrznych ograniczeń podmiotów gospodarczych  

i środowiska ich działania 

Kod JEL: M31 

Słowa kluczowe: badania marketingowe, wartość, personel pierwszego kontaktu, kultu-

ra poznawcza 

Streszczenie. Badania marketingowe podlegają zmianom wraz ze zmianami w społe-

czeństwie, w którym są prowadzone. Zmieniają się także rezultaty tych badań, często 

bardziej na niekorzyść niż korzyść, w odniesieniu do kosztu ich przeprowadzenia.  

W artykule skupiono się na tym właśnie problemie. Zaproponowano w nim, w formie 

wstępnej i nierozwiniętej, podjęcie pewnych środków zaradczych dających się wyko-

rzystać także w niewielkich podmiotach, czyli wykorzystanie w szerokim zakresie 

,,niebadawczego” personelu organizacji do prowadzenia badań (na mniej wymagają-

cych etapach) oraz wykreowanie kultury poznawczej niezbędnej do takiego wykorzy-

stania personelu. Na potrzeby artykułu i przeprowadzonego w nim wywodu posłużono 

się informacjami ze źródeł wtórnych i różnych obszarów wiedzy społecznej, co czyni 

opracowanie ściśle teoretyczne. 

Wprowadzenie 

Badania marketingowe, warunki ich przeprowadzania, wartość uzyskiwanych 

rezultatów zmieniają się wraz ze zmianami ogólnospołecznymi, nie tylko  

w obszarze praktyki ekonomicznej, ale i ekonomii naukowej. Przekształcenia  

w sferze społecznej niosą również pewne zagrożenia i dla samych badań w nau-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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kach społecznych, w tym badań marketingowych. Powinno to zmuszać do po-

dejmowania skutecznych środków zaradczych, aby być na te zagrożenia przy-

gotowanym.  

W artykule podjęto próbę, w bardzo ograniczonym zakresie, skonfronto-

wania się z jednym z problemów, z jakimi musi zmierzyć się współczesny mar-

keting, a tym samym badania marketingowe, czyli wzrastające koszty badań  

i nieodpowiadające im pod względem wartości, tak pragmatycznych, jak i nau-

kowych, rezultaty tych badań. Ten stan rzeczy nie jest nowy i przyczynia się do 

wcale nierzadkiej krytyki nie tylko samych badań marketingowych, ale i marke-

tingu w ogóle, przynajmniej tego tradycyjnego, bardziej sformalizowanego;  

w ramach organizacji, zarzucając mu niezdolność do wykazywania się efektyw-

nością wymaganą w ekonomii, a niekiedy wręcz małą przydatnością w porów-

naniu z kosztami, jakich wymaga. 

W artykule uwzględniono powyższy zarzut czyniony badaniom marketin-

gowym, przyjmując jako założenie (hipotezę w szerokim rozumieniu tego sło-

wa), że istnieją pewne możliwości zaradzenia temu problemowi, nawet w nie-

dużych przedsiębiorstwach, bo o nie przede wszystkim chodzi. Jako przesłanki 

dla przeprowadzonego wywodu wykorzystano informacje ze źródeł wtórnych, 

nie tylko z obszaru marketingu, co nadało pracy charakter teoretyczny, bez ory-

ginalnego komponentu empirycznego. 

Wiedza marketingowa a środowisko 

Środowisko prowadzenia badań 

Organizacje gospodarcze funkcjonujące w każdym współczesnym państwie 
zmuszone są działać w konkurencyjnym środowisku. Typowa sytuacja, w jakiej 

funkcjonuje mała czy nawet średnia, a często i wielka organizacja to taka,  

w której musi się ona zmagać z konkurencją, i jest to jedna z wyróżniających 

cech dzisiejszych przedsiębiorstw i gospodarek.  

Równie wyróżniającą cechą współczesnych gospodarek jest, zarówno  

w opinii badaczy, jak i powszechnej, ich usługowy charakter (coraz większy 

udział usług w gospodarce, zwłaszcza krajów rozwiniętych) (Castells, 2013). 

Wymienione cechy kształtują środowisko funkcjonowania także i organizacji 

spoza sektora usług, bez względu na obszar geograficzny, na którym są zlokali-

zowane. Są to cechy współczesnej globalnej gospodarki kapitalistycznej, także 

w jej krajach peryferyjnych. Oprócz wymienionych cech tej gospodarki, nie 

mniej istotne jest rozdrobnienie organizacji i ich wzrastająca liczba, co zresztą 

nie jest zjawiskiem nowym. Jednocześnie produkcja materialna charakteryzuje 

się w ostatnich dziesięcioleciach znaczącą koncentracją potencjału i wielkości 

organizacji, przynajmniej tych działających na obszarach wymagających du-

żych nakładów finansowych na badania i produkcję, o tyle w usługach mamy 

do czynienia z wyraźną polaryzacją ‒ tworzeniem się coraz potężniejszych or-
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ganizacji finansowych, a jednocześnie szybkim wzrostem liczby bardzo małych 

podmiotów. Wielkie przedsiębiorstwa usługowe (np. usługi finansowe, usługi 

IT), nie są liczne, choć wywierają silny wpływ na gospodarkę, także tę globalną 

(Dowbor, 2012, s.15).  

Wymienione cechy współczesnej gospodarki kapitalistycznej w dominują-

cych gospodarczo krajach ‒ wzmagająca się konkurencja, dominacja małych 

przedsiębiorstw, szybko wzrastający potencjał stosunkowo nielicznych potęż-

nych organizacji wielonarodowych i globalnych, dominacja sektora usług ‒ 

decydują o ukształtowaniu się współczesnego środowiska biznesowego i kultu-

ry prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także jej wymiaru poznaw-

czego. Wywierają przez to bardzo znaczący wpływ także i na praktykę badań 

marketingu oraz badań marketingowych, jak również pośrednio na teorię (przy 

uwzględnieniu właściwego rozumienia tego słowa odnośnie do marketingu). 

Zmiany w obszarze badań marketingowych 

Dzisiejszy świat to rezultat wielowiekowego procesu jego przekształcania ze 

szczególnym znaczeniem ostatnich dwóch stuleci w sferach gospodarczej  

i technicznej. Wtedy to doszło do przyspieszenia zmian, prawdziwej rewolucji 

za sprawą sił niezależnych od woli człowieka, ale także i przez niego sterowa-

nych (Polanyi, 2010). Ich skutkiem jest wzrastająca złożoność pola rozmaitych 

relacji społecznych (i samych relacji), a tym samym i czynników stanowiących 

przyczyny zjawisk (zdarzeń) istotnych dla tych, którzy zajmują się działalnością 

gospodarczą. To zaś wpływa także na badania marketingowe. Jeszcze w XIX 

stuleciu, w początkach badań marketingowych, działalność gospodarcza miała 

w większości lokalny charakter. Przedsiębiorca produkował i sprzedawał swoje 

produkty na lokalnym rynku, także z niego pozyskiwał siłę roboczą. Tylko nie-

liczne wówczas duże przedsiębiorstwa działały w skali międzynarodowej, co 

zmuszało je do dysponowania bogatszą wiedzą.  

W ciągu półtora stulecia doszło do wielkich zmian. Zwiększyła się znaczą-

co liczba podmiotów składających się na poszczególne gospodarki narodowe, 

regionalne i wreszcie gospodarkę globalną Bardzo rozszerzyła się także cała 

sfera regulacyjna sterująca procesami społecznymi.  

XIX-wieczny badacz dysponował skromnymi środkami technicznymi 

wspierającymi swoją pracę. Brakowało mu także zazwyczaj wyspecjalizowanej 

wiedzy, obecnie uważanej za nieodzowną (metodyka badawcza, psychologia 

społeczna, statystyka). Zmuszony był niejednokrotnie postępować w sposób, 

który dziś mógłby nie oprzeć się naukowej krytyce. Rezultaty tamtych badań 

jednak, choćby z racji powolnego wówczas zmieniania się warunków społecz-

nych, zapewniały przedsiębiorstwom wyraźne korzyści. 

Obecnie mamy do czynienia z postępem w obszarze badań, przynajmniej 

tym technicznym. Przynajmniej od lat 60. ubiegłego stulecia wprowadza się do 

nich coraz to nowe innowacje techniczne (skaner sklepowy, komputer, kamera, 
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internet). Wiedza i umiejętności metodologiczne wzbogaciły się również zna-

cząco. Nie znaczy to jednak, że dzisiejszemu badaczowi zjawisk i procesów 

marketingowych jest łatwiej. Technika pozwala łatwiej niż dawniej mierzyć to, 

co jest względnie łatwo mierzalne. Tymczasem współcześnie mamy do czynie-

nia z coraz większą liczbą problemów w marketingu, których rozstrzygnięcie 

wymaga prób mierzenia tego, co umyka łatwemu definiowaniu. Wszelkie bada-

nia prognostyczne próbujące wyznaczyć przyszłe zachowania konsumentów  

i konkurentów należą do tej grupy. Dawniej wobec stosunkowo powolnych 

zmian przypominały one nieco badania „przyrodnicze”, nie ze względu na po-

dobieństwo mierzonych cech, lecz trwałość rezultatów pomiarów. Zatem mimo 

postępu w obszarze techniki wspierającej badania marketingowe i kompetencje 

samych badaczy, sytuacja tych ostatnich nie poprawiła się znacząco, jeśli jako 

wskaźnik postępu przyjąć wartość rezultatów ich pracy. 

Wiedza w badaniach marketingowych 

Badania marketingowe są realizowane w celu pozyskania wiedzy stanowiącej 

czynnik wyróżniający organizację wśród konkurentów. Taki punkt widzenia na 

wiedzę jako zasób przedsiębiorstwa jest szczególnie istotny w przypadku tych 

wszystkich, którzy przyczyniają się do zapewnienia organizacji wiedzy marke-

tingowej, gdyż dostarczając ją „kształtują w części istotę samej organizacji” 

(Callingham, 2004). Wiedza, jaką dysponuje organizacja to zarówno wiedza 

jawna (skodyfikowana ‒ explicit), jak i niejawna (nieskodyfikowana – tacit). Na 

różnych poziomach organizacji pracownicy spotykają się przede wszystkim  

z jednym z tych dwóch rodzajów wiedzy. W podmiotach gospodarczych domi-

nuje jednak kultura wiedzy jawnej, najlepiej odpowiadająca pracownikom. 

Rezultaty badań marketingowych służą menedżerom do podejmowania 

decyzji. Można wyróżnić kilka obszarów, na których koncentrują się takie ba-

dania. Są to: badania branżowe lub ekonomiczne i na temat przedsiębiorstwa, 

badania dotyczące ceny, produktu, dystrybucji, promocji i zachowań nabyw-

czych (Churchill, 2002). W rozwiniętej gospodarce Stanów Zjednoczonych, 

gdzie badania marketingowe zostały zainicjowane i są obecnie prowadzone  

w najszerszym zakresie, dominują badania wykonywane w celu rozpoznania 

potrzeb i pragnień konsumenta oraz oceny wpływu podjętych lub planowanych 

działań z zakresu kształtowania ceny, produktu, dystrybucji i promocji. Prowa-

dzone są również badania bezpośredniego otoczenia, np. studia dotyczące kwe-

stii prawnych (ograniczenia w kwestii promocji) czy dotyczące wartości spo-

łecznych, tendencji gospodarczych i politycznych. Można zatem ogólnie po-

dzielić badania marketingowe na badania: warunków działania, instrumentów 

działania oraz rezultatów działania (Kędzior, Karcz, 1996). Podobnie wygląda 

sytuacja i w innych krajach o zaawansowanej gospodarce. Wykorzystywanie 

rezultatów badań marketingowych przez menedżerów marketingu może doty-

czyć różnych etapów samego procesu podejmowania decyzji. Badania mogą 
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służyć formułowaniu problemów i ustalaniu celów, jak również kontroli podję-

tych działań.  

Spadająca wartość rezultatów badań marketingowych 

O sposobie prowadzenia badań marketingowych, a tym samym o wartości uzy-

skanych z nich wyników, decydują zarówno sam charakter tych badań, jak  

i środowisko, w którym są one realizowane. Szczególnego znaczenia nabierają 

pragmatyczne korzyści odnoszone z badań przez organizacje, którym mają one 

służyć. Ludzie zaangażowani w działalność gospodarczą cenią sobie przede 

wszystkim taką wiedzę, która jest w stanie zapewnić im choćby krótkotrwałą 

korzyść. Tymczasem bardzo wiele wskazuje na stale obniżającą się wartość 

uzyskiwanych rezultatów badawczych, mających służyć celom praktycznym. 

Obniżanie się wartości badań marketingowych należy rozumieć zarówno 

jako spadającą korzyść, jaką takie badanie (rezultat badania i jego w pełni po-

prawne praktyczne wykorzystanie) zapewnia w relacji do kosztu jego zrealizo-

wania, co można potraktować jako względny spadek wartości badania, jak  

i jako prawdopodobnie spadek bezwzględny. Dostrzeganą obniżającą się war-

tość korzyści odnoszonych z badań marketingowych, a tym samym i pośrednio 

z samego marketingu, potwierdzają badania dotyczące marketingu i badań mar-

ketingowych w organizacjach gospodarczych, których wyniki wskazują na spa-

dające znaczenie tradycyjnego funkcjonalnego marketingu (komórki marketin-

gowej) w podmiotach gospodarczych, bazującego zwłaszcza w dużych organi-

zacjach często na sformalizowanych zaawansowanych badaniach marketingo-

wych (Verhoef, Leeflang, 2009, s. 14‒37). Postępujący spadek wartości rezulta-

tów badań marketingowych, a tym samym i działań realizowanych z ich wspar-

ciem, to skutek zjawiska rosnącego komplikowania się samej tkanki społeczno-

technicznej współczesnych społeczeństw. 

Sposoby przeciwstawiania się spadającej wartości wyników badań  

marketingowych 

Rola marketera (badacza) wspierającego 

Uznając za niewątpliwie postępującą, przynajmniej względną, deprecjację ba-

dań marketingowych i ich wyników nie należy rezygnować z działań mających 

na celu przeciwstawienie się temu zjawisku, choćby tylko w ograniczonym 

zakresie. Możliwości zaś po temu istnieją i to za sprawą personelu organizacji. 

Jeśli bowiem nawet marketing sprowadzony tylko do działu marketingo-

wego w organizacji gospodarczej coraz bardziej traci na znaczeniu, to nie dzieje 

się tak z marketingiem w ogóle – ten ostatni w coraz szerszym zakresie prze-

mieszcza się do innych jednostek organizacji. Tradycyjna komórka marketin-

gowa (dział marketingu w większej organizacji) może w takiej sytuacji także 

nabierać coraz większego znaczenia, jeśli jej działalność ograniczy się do 

wspierających aktywności koncepcyjnych i koordynacyjnych w sferze badań 
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marketingowych. Zakłada to jednak, że organizacja dysponuje znaczącym po-

tencjałem badawczym, który co prawda realizowałby mniej zaawansowane 

czynności w ramach projektu badawczego, ale i tak jego członkowie musieliby 

mieć względnie wysokie umiejętności.  

Taka zatem rola tradycyjnej jednostki marketingowej najlepiej może 

sprawdzać się w dużych podmiotach gospodarczych, których w polskiej gospo-

darce jest niewiele, podobnie jak w gospodarkach większości krajów. Mniejsze 

przedsiębiorstwa nie stoją jednak na straconej pozycji. Jeśli nie można wyko-

rzystywać własnych wyspecjalizowanych zespołów badawczych, których się 

nie ma, ani tym bardziej wynająć takich ludzi, to pozostaje jedynie wykorzysta-

nie tego, czym taki niewielki podmiot dysponuje, czyli na możliwie dużej czę-

ści personelu. Jest to zresztą naczelna idea orientacji relacyjnej, tu sprowadzona 

do działalności przede wszystkim poznawczej. Wykorzystanie pracowników 

niebędących badaczami (a niekiedy nawet nie marketerami) do działalności 

badawczej, jeśli ma być efektywne i doprowadzić ich do roli „badaczy wspiera-

jących” musi polegać na koordynacji wspólnych działań zarówno organizacji,  

w której pracują, jak i instytucji edukacyjnych, w których pracownicy ci kształ-

cili się, zanim rozpoczęli pracę i być może kształcą się nadal. 

Nabycie dodatkowych kompetencji, poza tymi wymaganymi na ich stano-

wiskach pracy, to jeden z kluczowych warunków powodzenia włączania perso-

nelu do procesu badawczego, oprócz właściwego zorganizowania pracy perso-

nelu i motywującego systemu wynagradzania. Nawet bowiem stosunkowo pro-

ste czynności w ramach badania marketingowego (przeprowadzenie krótkiego 

wywiadu z klientem z użyciem standaryzowanego kwestionariusza) wymagają 

wiedzy i umiejętności przekraczających te wymagane od sprzedawcy. 

Kultura poznawcza organizacji 

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości pracowników na potrzeby zdoby-

wania potrzebnej wiedzy marketingowej, niezbędne staje się ukształtowanie 

pożądanej kultury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej składni-

ka (lub lepiej ‒ wymiaru) poznawczego. Jeśli kulturę organizacyjną uznać za 

swoiste uniwersum, to kultura poznawcza zajmuje w nim znaczące miejsce, 

choć nie jest czymś w pełni autonomicznym. Nie można sprowadzać jej do 

sumy kompetencji poznawczych (wiedza z obszaru metodologii badawczej) 

pracowników różnych szczebli. Wiedza wniesiona do organizacji stanowi jej 

niezaprzeczalny składnik, lecz nie może być z nią utożsamiana. Tak samo to, co 

zwykło się nazywać rozwojem pracownika, i co należy do obszaru zarządzania 

kadrami, nie wyczerpuje sensu terminu „kultura poznawcza”. Wiedza wniesiona 

i ta później rozwijana wypełniają znaczną część „przestrzeni”, do której można 

by porównać ową kulturę, ale nie wypełniają jej całkowicie. 

Jedną ze składowych kultury poznawczej organizacji są badania marketin-

gowe, nawet jeśli prowadzone są w rudymentarny sposób, wykorzystujący je-
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dynie ogólnodostępne źródła wtórne, cjak dzieje się w zdecydowanej większo-

ści podmiotów. W dużych organizacjach składnik badawczy w kulturze po-

znawczej przejawia się w rutynowych działaniach poznawczych podejmowa-

nych bądź to przez własny profesjonalny personel badawczy, bądź zlecanych 

zewnętrznym organizacjom badawczym. Małe organizacje, nawet jeśli nie wy-

konują w tym zakresie czynności, które można uznać za w pełni spełniające 

wymogi naukowej poprawności, także przecież poszerzają swoją wiedzę. Dzieje 

się to niekiedy nawet niejako wbrew woli albo, co częstsze, obok ich bardziej 

zwyczajnych zadań. Przykładem może być choćby mimowolne zwiększanie 

wiedzy o klientach w trakcie dokonywania samej sprzedaży przez personel za-

angażowany w ten proces. Służy to, częściowo celowo, a częściowo przypad-

kowo, budowaniu (powiększaniu) kapitału klienckiego organizacji. Czynności 

podejmowane na tym obszarze aktywności poznawczej organizacji są najczęst-

sze i pozostają w najsilniejszym związku ze stanem wiedzy organizacyjnej. 

Znaczenie budowania skutecznej kultury poznawczej w organizacjach 

(szczególnie tych gospodarczych, i to z uwzględnieniem jak najszerszego grona 

pracowników) nabiera obecnie tym większego znaczenia wobec wspomnianej 

wcześniej tendencji umniejszania roli, jeśli nie samego marketingu w przedsię-

biorstwie, to przynajmniej tego zinstytucjonalizowanego, a w konsekwencji – 

redukowania budżetów marketingowych z powodu częstego rozczarowania 

efektami działań marketingowych (O’Sullivan, Abela, 2010, s. 43‒49). Jest to 

rezultatem coraz częściej stawianego marketingowi (a tym samym i badaniom 

marketingowym) zarzutu o jego niezdolności do wyznaczania własnej efektyw-

ności, co niestety nie jest argumentem chybionym. Zajmujący się badaniami 

marketingowymi naukowo i marketerzy-badacze w organizacjach muszą prze-

ciwdziałać temu niekorzystnemu deprecjonowaniu także samych badań marke-

tingowych zarówno poprzez niewspieranie krytyków marketingu (badań marke-

tingowych, wiedzy marketingowej), co niestety zdarza im się nieraz czynić, jak 

i przez stałe podnoszenie efektywności tych badań (przynajmniej względnej), 

co powinno przynajmniej złagodzić krytykę. 

Pogarszanie się relacji między wydatkami na badania marketingowe a ko-

rzyściami odnoszonymi z badań wydaje się tendencją trwałą. Zwłaszcza w nie-

wielkich przedsiębiorstwach wydatków na marketing nie można stale podnosić 

(mogą one być zresztą i tak relatywnie niewielkie), dlatego pozostaje stałe 

zwiększanie potencjału poznawczego (wiedza, umiejętności) tych wszystkich, 

którzy mogą być zaangażowani w rozwijanie wiedzy marketingowej i zapew-

nianie im możliwości i chęci czynienia użytku z tej wiedzy. Temu zaś powinna 

służyć właściwa kultura organizacji, a zwłaszcza jej wymiar poznawczy (kogni-

tywny), który od przynajmniej kilkunastu lat zdaje się być bardzo popularny, 

choć nie zawsze należycie rozumiany (Jashapara, 2006). Kulturę taką powinna 

wypracować (i zinternalizować w jak najszerszym zakresie) każda organizacja 
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gospodarcza, jednak w przypadku niewielkich podmiotów nabiera to szczegól-

nego znaczenia. 

Podsumowanie 

Zaangażowanie „niebadawczego” personelu do badań marketingowych, choćby 

w ograniczonym zakresie, oraz wykreowanie sprzyjającej temu kultury organi-

zacyjnej zwłaszcza w jej wymiarze kognitywnym, nie jest zadaniem łatwym do 

przeprowadzenia wobec różnych ograniczeń, zwłaszcza w mniejszych organi-

zacjach. Przyzwyczajenie kierownictwa (właścicieli) i ograniczenia kompeten-

cyjne to częste, choć nie jedyne powody. Do przedsiębiorstw trafiają jednak 

coraz lepiej przygotowane zawodowo osoby, co powinno ułatwić ich bardziej 

uniwersalne wykorzystywanie, a tym samym co najmniej osłabić siłę różnych 

ograniczeń. Jest to konieczny warunek sukcesu, nie tylko związanego  

z badaniami marketingowymi czy marketingiem w ogóle. 

Bibliografia 

Callingham, M. (2004). Market inteligence: how and why organizations use marketing research. 
London: Kogan Page Ltd. 

Castells, M. (2013). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN. 

Dowbor, L. (2012). Wielkie korporacje koncentrują władzę. Le Monde diplomatique, edycja 
polska, lipiec. 

Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE. 

Kędzior, Z., Karcz, K. (1996). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: PWE. 

O’Sullivan, D., Abela, A.V. (2010). Proving marketing success pays off: marketing performance 

measurement and its effects on marketing’s stature and firm success. GfK Marketing Inteli-

gence Review, 2 (2).  

Polanyi, K. (2010). Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Verhoef, P.C., Leeflang, P.S.H. (2009). Understanding marketing department’s influence within  
a firm. Journal of Marketing, 73 (2), 14‒37. 

Marketing Research-Benefits from the Results Compared with Internal  

Constraints of Economic Entities and Environments of their Activities 

Keywords: marketing research, value, front-line personnel, cognitive culture 

Summary. Marketing research undergoes changes along with social changes in the 

environment wherein it is conducted. The results of such research alter more for worse 

than for better in relation to the research cost. The paper focuses on this very problem. It 

has been proposed, in a very preliminary and not developed form, taking up certain 

measures against this situation, which may be also used in small business organizations: 

applying, in the widest possible scope, the ,,not-research’’ personnel in the process of 

conducting a marketing research (during the least demanding stages), creating a cogni-
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tive culture necessary to fulfill the previous condition. The present analysis makes use 

of information from secondary sources from different kinds of social science, thus mak-

ing the work strictly theoretical. 
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Rola internetu w podejmowaniu decyzji zakupowych 
przez młodych dorosłych 

Kody JEL: M31, J13 
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Streszczenie. Celem artykułu jest zweryfikowanie tezy, czy przestrzeń internetowa 

oddziałuje na podejmowanie decyzji zakupowych przez młodych dorosłych. Młodzi 

dorośli są pokoleniem, dla którego korzystanie z internetu jest czymś oczywistym; wy-

korzystują go m.in. do poszukiwania informacji, kontaktu ze znajomymi czy korzysta-

nia z usług, np. bankowych. Istotna wydaje się zatem weryfikacja tezy, czy, i w jakim 

stopniu, internet może oddziaływać na podejmowanie przez młodych dorosłych decyzji 

zakupowych. Rozważaniom poddano głównie media społecznościowe; strefa, w której 

łączą się informacje pochodzące od firm i od użytkowników produktów. Artykuł oparto 

na krytycznym przeglądzie literatury. 

Wprowadzenie 

W działalności przedsiębiorstw niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów 

zachowań konsumpcyjnych, w tym determinant podejmowania decyzji. Przed-

siębiorcy są w pełni świadomi, że sprzedaż nie jest dziełem przypadku. Pozna-

nie i analiza systemu zachowań jest jednak skomplikowanym i złożonym proce-

sem. Przyczyna leży w złożoności płaszczyzn, na których rozpatrywane są za-

chowania konsumenta i punktów widzenia, jakie można brać pod uwagę pod-

czas rozważań. Rozwój ekonomiczno-społeczny państw koncentruje się wokół 

człowieka; jest on bowiem twórcą wielu procesów, rozwija się i funkcjonuje  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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w wielu wymiarach. System ekonomiczny ujmuje człowieka jako jednostkę 

gospodarującą, która gromadzi środki pozwalające zaspokajać potrzeby. Posia-

dane w wyniku tego przedmioty wpływają na rozwój i zachowania, a także 

różnicują ludzi.  

Celem artykułu jest weryfikacja tezy, czy przestrzeń internetu może mieć 

wpływ na decyzje zakupowe młodych dorosłych. Młodzi dorośli to grupa, która 

jest coraz bardziej istotnym uczestnikiem rynku. Młodzi ludzie coraz szybciej 

się usamodzielniają i wchodzą na rynek pracy, często łącząc pierwsze obowiąz-

ki zawodowe z nauką. Tym samym, coraz wcześniej zaczynają dysponować 

środkami pieniężnymi, uzyskiwanymi dzięki własnej aktywności zawodowej, 

którymi rozporządzają według własnego uznania. W literaturze można spotkać 

wiele opracowań naukowych związanych z charakterystyką zachowań młodych 

konsumentów, co może wskazywać na to, że badanie zachowań tej grupy leży 

w sferze zainteresowań zarówno firm, jak i naukowców. Artykuł oparto na kry-

tycznym przeglądzie literatury. 

Proces decyzyjny w zarysie teoretycznym 

Zachowanie stanowi jeden z najczęstszych przejawów aktywności człowieka. 

Warunkuje je zarówno przeszłość, jak i przewidywanie zdarzeń przyszłych. 

Przejawia się w celowym postępowaniu ukierunkowanym na osiągnięcie kon-

kretnego stanu końcowego (Janoś-Kresło, Mróz, 2006, s. 163). Na zachowanie 

konsumenta mogą składać się czynności psychiczne i fizyczne oraz ich motywy 

i przyczyny. Czynności te dotyczą orientacji, kupowania, użytkowania, utrzy-

mania i pozbywania się wyrobu (cykl konsumpcji) mogą także pochodzić od 

jednostek oraz od małych grup. Pozwalają one konsumentowi funkcjonować, 

osiągać cele i urzeczywistniać wartości, dzięki czemu może osiągnąć zadowo-

lenie i dobrobyt. Wynika z tego to, że proces konsumpcji jest pojęciem dwu-

stronnym – z jednej – konkretnym, fizycznym, dającym się obserwować za-

chowaniem (zakup produktu); z drugiej zaś procesem psychicznym niedającym 

się bezpośrednio obserwować (podejmowanie decyzji) (Antonides, Van Raaij, 

2003, s. 24).  

Zachowania konsumpcyjne nabywców w literaturze rozważane są, obok 

perspektyw behawioralnej i doświadczeń, z perspektywy decyzyjnej (konsu-

ment w procesie rozwiązywania problemów) (Sowa, Smyczek, 2010, s. 48). 

Każdego dnia człowiek podejmuje niezliczone decyzje – niektóre podejmowane 

są automatycznie, bez zastanowienia, inne wymagają krótszego lub dłuższego 

namysłu. Niektóre decyzje dotyczą spraw błahych i codziennych, np. kupno 

jedzenia i nie łączą się z nimi żadne poważne konsekwencje. Niektóre są bar-

dziej poważne, wymagają dłuższego namysłu i większych nakładów pienięż-

nych, np. samochód czy wybór sposobu spędzenia wakacji. Jeszcze inne niosą 
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ze sobą konsekwencje na całe życie (małżeństwo, praca), toteż konsument przed 

podjęciem ich długo się zastanawia.  

Decyzją nazywany jest wybór działania z dwóch lub większej liczby do-

stępnych, alternatywnych działań. Sposób ich podejmowania może stanowić 

istotny składnik zrozumienia zachowań konsumentów. W większości decyzji 

efekt ich podejmowania nie jest bezpośrednio poznawalny, tzn. nie wiadomo od 

razu czy została podjęta decyzja dobra, czy zła. Weryfikacji decyzji konsu-

menckich dokonuje się w procesie konsumpcji, używania produktów lub korzy-

stania z usług (Jachis, 2007, s. 114). Z punku widzenia perspektywy decyzyjnej 

konsumenta, angażuje się on w proces rozwiązywania problemu związanego  

z wyborem alternatywnym dotyczącym wyboru produktu (Sowa, Smyczek, 2010, 

s. 48). Istotą podejmowania decyzji jest zatem wybór określonego działania.  

Charakterystyka podejmowania decyzji przez młodych dorosłych 

Analizując kryterium wieku grupy młodych dorosłych, można brać pod uwagę 

różne opracowania. Klasyfikacja psychologiczna pozwala wyodrębnić różne 

okresy dorosłości, w tym wczesną dorosłość, czyli osoby w wieku od 18 do 25–

30 roku życia (Strelau, 2003, s. 317). Klasyfikację wieku młodych dorosłych 

można też oprzeć na kryterium biologicznym; wskazywane są tu przedziały 15–

24 lata oraz 25–34 lata (Boni, Szafraniec, 2011, s. 37). Wiek młodych dorosłych 

jest też określany jako przedział 18–29 lat (Pańków, 2012, s. 4). Na potrzeby 

niniejszego artykułu przyjęto, że młodzi dorośli to osoby w wieku od 18 do 30 

lat. 

Rynek młodych konsumentów jest obecnie jednym z ważniejszych seg-

mentów rynku. Jego rozwój ma początek w ewolucji statusu społecznego oraz 

ekonomicznego młodzieży, na co wpływ mogły mieć następujące czynniki 

(Olejniczuk-Merta, 2001, s. 13): 

 wzrost stopy życiowej, 

 zwiększenie sumy przeznaczanej przez rodziców na tzw. kieszonkowe, 

 wyrozumiałe traktowanie dzieci i młodzieży przez rodziców, 

 wpływ młodzieży na dokonywanie zakupów w rodzinie, 

 wzrost liczby młodzieży pracującej, 

 samodzielność w decyzjach zakupowych dzieci i młodzieży, 

Postępowanie dzieci i młodzieży na rynku jest sprecyzowane przez czyn-

niki i uwarunkowania porównywalne do zachowań osób dorosłych, jednak ich 

zachowania rynkowe charakteryzują się pewnymi ograniczeniami, które po-

wstrzymują kompletne uczestnictwo w rynku ‒ są to m.in. wiek i przepisy pra-

wa (Adamczyk, 2015, s. 7). Młodzi konsumenci w procesie podejmowania de-

cyzji zakupowych mogą pełnić rolę inicjatora zakupu, doradcy, decydenta, zao-

patrzeniowca lub użytkownika. Rola ta może być uzależniona od rodzaju ku-
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powanego produktu i wariantu decyzji, a także od zamożności, cyklu życia ro-

dziny oraz podziału obowiązków (Sowa, 2001, s. 47). 

Młodzi konsumenci przed dokonaniem zakupu szukają informacji o pro-

dukcie. Informacje te pochodzą, w zależności od wieku, z telewizji, internetu, 

kontaktów z rówieśnikami, ulotek i poradników. Uświadomienie potrzeby za-

kupu produktu przez młodych konsumentów wychodzi od nich samych bądź też 

otoczenia, w którym przebywają. Uważa się, że jeżeli zamożność rodziców nie 

ulegnie zaburzeniu, to młodzi konsumenci staną się najaktywniejszą zbiorowo-

ścią na rynku, szczególnie w dziedzinie usług internetowych, telefonicznych, 

edukacyjnych, a także związanych z wykorzystaniem czasu wolnego (Olejni-

czuk-Merta, 2009, s. 214). 

Marki będą mogły skutecznie komunikować się młodym pokoleniem tylko 

wtedy, gdy zrozumieją styl jego życia. Młodzi konsumenci cenią sobie prak-

tyczność i łamanie przyjętych schematów; do wszystkiego podchodzą indywi-

dulanie, a podejście to oparte jest na emocjach i odczuwaniu. Status materialny 

postrzegają w kontekście możliwości realizacji swoich pasji. Wynika stąd ro-

snąca rola ekonomii – współdzielenie mieszkań, samochodów, wspólne goto-

wanie czy zakupy grupowe. Obniżenie kosztów, które i tak trzeba ponieść 

sprawia, że pozostają środki na zdobywanie doświadczeń czy realizację hobby 

(Kuchno, Tarnowski, 2018, 40–45). 

Internet a decyzje zakupowe młodych dorosłych 

Pojawienie się internetu niewątpliwie zmieniło sposób, w jaki marki komuniku-

ją się z docelowymi nabywcami. Współczesna gospodarka podlega ciągłym 

przemianom. Część z nich jest determinowana rosnącym wykorzystaniem inter-

netu i powiązanych z nim technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ciągły 

rozwój technologii i narzędzi internetowych, stały postęp funkcjonalności inter-

netu niesie ze sobą wiele możliwości i szans, od wykorzystania których w du-

żym stopniu jest uzależniony rozwój współczesnych podmiotów gospodarczych 

(Talar, Kos-Łabędowicz, 2014, s. 134‒150). 

Ważnym momentem w rozwoju internetu było pojawienie się mediów spo-

łecznościowych, które powstały w celu ułatwienia ludziom rozwijania kontak-

tów społecznych, jednak szybko zaczęły je wykorzystywać przedsiębiorstwa, 

m.in. do przekazywania informacji o produktach, budowania lojalności w sto-

sunku do marki czy zaangażowania konsumentów w proces wytwórczy. W latach 

2014–2015 średnio o 35% wzrosła liczba treści zamieszczanych przez przedsię-

biorstwa w mediach społecznościowych (Sawicki, 2017, s. 39–41). Liczba użyt-

kowników mediów społecznościowych jest trudna do oszacowania, ponieważ 

ciągle się zmienia. Użytkowników internetu jest na świecie ponad 3,4 mld (ok. 

46% ludności), a liczba użytkowników najpopularniejszego serwisu społeczno-
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ściowego Facebook w połowie 2015 roku wynosiła ok. 1,5 mld (Bartosik-Purgat, 

2016, s. 33–40). 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele interesujących opracowań 

dotyczących zachowań konsumpcyjnych młodych dorosłych i zmiennych, które 

determinują ich procesy decyzyjne. Biorąc pod uwagę ogólne zwyczaje zaku-

powe młodych konsumentów, niewątpliwie mogą być one pochodną ewolucji 

konsumpcyjnej, będącej następstwem współczesnej gospodarki, w której kon-

sumpcja odgrywa kluczową rolę z uwagi na jej zdolność do stymulowania pro-

cesów gospodarowania i rozwoju gospodarczego. Obecnie nawet najmłodsi 

biorą udział w procesie konsumpcji, pełniąc np. rolę doradców w swoim gospo-

darstwie domowym. Charakterystyczna dla młodych dorosłych jest ich podat-

ność na zmiany zachodzące w otoczeniu, procesy globalizacji i ich oddziaływa-

nie na styl życia oraz nowe trendy i makrotrendy konsumenckie. W procesie 

zakupu wpływ na podjęcie decyzji przez młodego dorosłego mogą mieć znajo-

mi i rodzina oraz opinie innych nabywców zamieszczane w internecie (Jaciow, 

2016, s. 183–191). 

Niewątpliwe wśród młodych dorosłych można obserwować zachowania 

prosumenckie, które współcześnie związane są przede wszystkim z wykorzy-

staniem technologii informatycznych. Młodzi dorośli traktują internet jako 

miejsce, gdzie mogą tworzyć więzi i społeczności, ale także jako miejsce roz-

rywki, relaksu, uzyskiwania porad i inspiracji. Lubią dzielić się opiniami na 

temat produktów, tymi negatywnymi i pozytywnymi. W komunikacji wykorzy-

stują głównie technologie informatyczne, a sieć jest dla nich miejscem, gdzie 

wspólnie z innymi użytkownikami rozwiązują swoje dylematy zakupowe. Za-

chowania prosumenckie charakteryzują się podejmowaniem czynności, które 

przyczynią się do tworzenia wartości produktu i w rezultacie będą miały wpływ 

na jego ostateczny kształt. Aby konsument mógł być uznany za aktywnego, 

powinien działać co najmniej w dwóch z trzech obszarów – aktywnie poszuki-

wać opinii innych przed dokonaniem zakupu, opisywać w sieci produkty i mar-

ki oraz zadawać pytania na ich temat i uczestniczyć kampaniach, których celem 

jest współtworzenie produktów, haseł lub kampanii reklamowych (Sowa, 2017, 

s. 310–320).  

Jednym z nowych trendów, który wpływa na zwyczaje zakupowe osób 

młodych są tzw. sprytne zakupy, rozumiane jako kupowanie z głową, czyli bez-

piecznie i tanio dzięki poszukiwaniu oraz wykorzystaniu informacji o promo-

cjach wiążących się z niższą ceną produktu. W tym celu chcą dotrzeć do moż-

liwie jak największej liczby ofert, tak aby mieć rozeznanie na temat poszukiwa-

nego produktu lub usługi. Niewątpliwie rozwój internetu pozwolił rozwinąć się 

idei sprytnych zakupów, a dla młodych dorosłych jest to najszybsze i najlepsze 

źródło informacji, w tym dotyczące produktów, które zamierzają kupić. Szybki 

dostęp do sieci umożliwia wyszukiwanie informacji o różnych ofertach, porów-
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nanie ich i dokonanie szybkich zakupów (Zalega, Wojciechowski, 2018, s. 11–

20). 

Media społecznościowe młodzi dorośli przede wszystkim wykorzystują do 

pozyskiwania informacji o dostępnej ofercie (w zakresie poszukiwanego, kon-

kretnego produktu), nowych produktach, szukają także opinii i rekomendacji 

innych użytkowników. Przy czym młodzi ludzie dzielą się na tych, którzy jedy-

nie biernie poszukują informacji oraz na tych, którzy nie tylko poszukują, ale 

również sami dzielą się swoją opinią. Media społecznościowe definiowane są 

jako środki przekazu, które podlegają kontroli społecznej. Mogą zawierać kon-

kretną treść, którą chce się przekazać lub punkt widzenia związany z konkretną 

informacją (Kaznowski, 2014, s. 69–91). Najbardziej popularnym rodzajem me-

diów społecznościowych są portale społecznościowe. Odnosząc się do decyzji 

zakupowych, młodzi dorośli korzystają z informacji pochodzących z mediów 

społecznościowych zarówno wtedy, kiedy zamierzają kupić produkt drogą elek-

troniczną, jak i wtedy, kiedy kupują w sklepie stacjonarnym. Poszukują przy 

tym potrzebnych wiadomości na oficjalnych profilach firm oraz wśród innych 

konsumentów – przede wszystkim od znajomych obecnych w mediach społecz-

nościowych i od współużytkowników danej marki. Oficjalne profile firm mło-

dzi dorośli odwiedzają jeszcze przed dokonaniem zakupu, co sprawia, że serwi-

sy społecznościowe mogą być kluczowe, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji 

zakupowych i tym samym ich profesjonalna obsługa powinna być w centrum 

zainteresowania poszczególnych marek. Młodzi konsumenci korzystają przy 

tym z różnych serwisów. Do najpopularniejszych należą: Facebook, Instagram, 

Snapchat, YouTube oraz Twitter. Młodzi dorośli, aby móc podjąć decyzję  

o kupnie danego produktu czytają komentarze i recenzje innych użytkowników 

na oficjalnych profilach firm. Często interesują się również produktami, które 

po raz pierwszy zobaczyli właśnie w mediach społecznościowych (Baldowska, 

Delińska, 2018, s. 18–26). 

Zmiany pokoleniowe to jeden z podstawowych czynników determinują-

cych zachowania konsumentów, co szczególnie widać w świetle postępującej 

wirtualizacji konsumpcji. Młodzi dorośli konsumenci są przykładem zmian  

w sposobie konsumpcji, zachodzących pod wpływem rozwoju nowych techno-

logii oraz powszechnego dostępu do internetu. Wśród polskich internautów 

najwięcej jest osób młodych; systematycznie dokonują oni zakupów przez in-

ternet, a do dokonywania zakupów wykorzystują także aplikacje mobilne. Mło-

dzi dorośli wykorzystują sieć do poszukiwania informacji o produktach przed 

dokonaniem zakupu, kupują w sieci, a następnie dzielą się swoimi opiniami  

z innymi użytkownikami. Ich decyzje zakupowe często determinowane są wła-

śnie przez opinie przedstawiane m.in. w serwisach społecznościowych, takich 

jak np. Facebook czy Twitter (Kuźniar, Surmacz, Szopiński, 2017, s. 143–149). 
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Podsumowanie 

Niewątpliwie kluczem do skutecznego komunikowania się z młodym pokole-

niem jest zrozumienie prawidłowości rządzących jego zachowaniami. Młodzi 

konsumenci cenią sobie praktyczność i łamanie przyjętych schematów; do 

wszystkiego podchodzą indywidulanie, a podejście to oparte jest na emocjach  

i odczuwaniu. Ciągły rozwój technologii i narzędzi internetowych oraz stały 

postęp funkcjonalności internetu niesie ze sobą wiele możliwości i szans, które 

mogą wykorzystywać przedsiębiorcy, aby komunikować się z młodymi nabyw-

cami. 

Internet dla młodych dorosłych jest miejscem, gdzie szukają informacji na 

temat produktów, kupują je oraz dzielą się opiniami na ich temat. W sieci często 

przebiega cały proces zakupowy młodych dorosłych. Poszukiwanie informacji 

na temat produktów, które chcą kupić jest dla młodych dorosłych kluczowe – to 

na ich podstawie będą podejmować ostateczną decyzję o zakupie. Informacji 

najczęściej szukają w mediach społecznościowych, na oficjalnych profilach 

firm oraz w grupie znajomych. Rozwój technologii umożliwia im szybkie do-

tarcie do potrzebnych danych. Zgromadzone wiadomości pozwalają im dokonać 

najlepszego zakupu, tzn. bezpiecznego i ekonomicznego; duża liczba informacji 

pozwala podjąć najkorzystniejszą decyzję. Następnie część młodych konsumen-

tów podzieli się z kolei swoją opinią, ułatwiając tym samym podjęcie decyzji 

rówieśnikom. 
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Summary. The objective of the article is verifying a thesis, if the cyberspace influences 

on purchase decision-making by young adults. Young adults represent the generation 

for whom use of the internet is something obvious. They use it for, among others, 

searching for information, being in touch with friends or having access to services, e.g. 

bank services. It seems to be important to verify the thesis if the internet has an impact 

on young adults’ purchase decision-making and what is the degree of such influence. 

The considerations are based on young customers’ activity in social media – the 

sphere joining information both from companies and product or service users. The 

article is based on critical literature review. 
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Merchandising w handlu tradycyjnym i internetowym  
w opinii klientów 
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Słowa kluczowe: handel, klient, merchandising, zachowania konsumenta   

Streszczenie. Rosnąca liczba produktów na rynku, ciągły rozwój handlu oraz duża 

konkurencja spowodowały konieczność poszukiwania metod wpływania na decyzje 

nabywcze klienta. Możliwość taką daje merchandising. Celem artykułu jest poznanie 

opinii klientów na temat merchandisingu i jego wpływu na ich decyzje nabywcze. Wy-

niki przeprowadzonego badania pokazały, że merchandising i stosowane w nim techniki 

są mało znane klientom sklepów tradycyjnych i internetowych. Badani uznali, że dzia-

łania merchandiserów nie wpływają na ich decyzje nabywcze. Nie znalazło to potwier-

dzenia w wynikach badań, które wskazują, że klienci ulegają technikom merchandisin-

gu, co stanowi o ważności ich stosowania. 

Wprowadzenie 

Wejście na rynek dużych sieci handlowych, wzrost liczby produktów na rynku  

i rosnąca konkurencja spowodowały konieczność wprowadzania technik mają-

cych na celu skłonienie klienta do nabycia produktów. Możliwość taką daje 

merchandising, w którym wykorzystywane są różne elementy i techniki oddzia-

łujące na psychikę i sposób zachowania nabywców. Sprawia to, że merchandi-

sing jest silnym narzędziem oddziaływania na klienta i sposobem manipulowa-

nia nim. Dodatkowo jest to czynnik nie zawsze uświadamiany przez klientów, 

co wpływa na skuteczność stosowanych metod. Merchandising stosowany jest 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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w handlu tradycyjnym, ale ostatnio także w handlu internetowym. Celem arty-

kułu jest przedstawienie technik merchandisingu i e-merchandisingu oraz opinii 

klientów sklepów tradycyjnych i internetowych o skuteczności stosowanych  

w nich technik. Podstawą wyciągnięcia wniosków było m.in. przeprowadzone 

badanie ankietowe. 

Zagadnienie merchandisingu w świetle literatury 

Słowo merchandising wywodzi się z języka łacińskiego, ale na potrzeby rynku 

zapożyczono je z języka angielskiego, gdzie merchandise oznacza towar, ale 

także handlować czy sprzedawać (Kopaliński, 1985, s. 272). Istnieje wiele róż-

nych definicji merchandisingu, jednak nie ma jednego uniwersalnego określe-

nia. Jest to spowodowane ewolucją pojęcia i jego wieloznacznością, wynikającą 

ze stosowania go przez różne podmioty – producentów, dystrybutorów i detali-

stów. Pojęcie merchandisingu powszechnie rozumiane jest jako sposób zago-

spodarowania powierzchni sklepu, czego efektem jest  optymalizacja jej wyko-

rzystania (Grzesiuk, 1999, s. 15). Merchandising oznacza też sposób rozloko-

wania produktów w sklepie, co ułatwia i uprzyjemnia nabywcom poruszanie się 

po nim, poszukiwanie i wybór produktów oraz ich transport aż do momentu 

zapłaty i zapakowania produktów (Nowacki, 2005, s. 147). Bardziej rozbudo-

wana definicja określa merchandising jako system działań przedsiębiorstwa 

handlowego w zakresie planowania i kształtowania usługi handlowej pod 

względem treści, formy, miejsca, ilości, ceny i czasu. Tak pojmowany mer-

chandising utożsamiany jest z marketingiem handlowym lub marketingiem  

w miejscu sprzedaży (Altkorn, Kramer, 1998, s. 155‒156). Według Selfridge’a 

merchandising oznacza „mieć właściwy towar we właściwym czasie i miejscu, 

we właściwej ilości oraz po właściwej cenie” (Cox, Brittain, 2000, s. 153‒154). 

Po raz pierwszy techniki merchandisingu zastosowano w latach 60. XX 

wieku w Stanach Zjednoczonych. Powstanie merchandisingu było konsekwen-

cją pojawienia się pierwszych sklepów samoobsługowych i było swoistą od-

mianą marketingu. W Polsce merchandising zaczęto stosować na początku lat 

90. XX wieku wraz z pojawieniem się na rynku krajowym zagranicznych sieci 

handlowych (Szymoniuk, 2006, s. 158). Wzrosła wówczas liczba dostępnych 

produktów oraz ich konkurencyjność. Zmieniły się także potrzeby i oczekiwa-

nia konsumentów. Stosowanie merchandisingu przyczyniło się do szybszego 

zdobycia rynku przez zwiększenie sprzedaży określonych produktów.  

Można wyróżnić trzy etapy rozwoju merchandisingu w Polsce (Witek, 

2007, s. 6). Pierwszy etap datuje się na lata 1990‒1993 (początek rozwoju mer-

chandisingu), w którym dominował merchandising producentów nad merchan-

disingiem dystrybutorów. W okresie tym ważną rolę spełniali przedstawiciele 

handlowi, których zadaniem było dbanie o odpowiednią ekspozycję produktów 

oraz edukowanie handlowców. Narzucali oni przedsiębiorstwom handlowym 
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różne zasady ekspozycji i promocji produktów. Kolejny okres przypadł na lata 

1994‒1998, kiedy to przedsiębiorstwa handlowe zaczęły doceniać znaczenie 

merchandisingu. Działające na polskim rynku zagraniczne sieci handlowe, za-

częły wprowadzać profesjonalny merchandising dystrybutora. Wraz z tym za-

częto stosować techniki oddziaływania na klientów, zachęcające ich do naby-

wania produktów. Ostatni etap rozpoczął się pod koniec lat 90. XX wieku i trwa 

nadal.  Okres ten charakteryzuje współpraca dystrybutora i producenta oraz 

budowanie trwałych relacji z klientem.   

Merchandising producenta i dystrybutora różnią się podejściem, celami 

oraz stosowanymi w realizacji elementami (tab. 1).  

Tabela 1 

Różnice w merchandisingu producenta i dystrybutora 

 Merchandising producenta Merchandising dystrybutora 

Podejście  
filozofia działania przedsiębior-

stwa produkcyjnego 

filozofia działania przedsiębiorstwa 

handlowego 

Znaczenie metoda aktywizacji sprzedaży element działań promocyjnych 

Cele 

– atrakcyjna ekspozycja produk-

tów własnych  

– spójność z instrumentami 

promocji (reklamą, promocją 

sprzedaży) 

– maksymalizacja sprzedaży 

własnych produktów 

– atrakcyjna ekspozycja całego asor-

tymentu  

– spójność z pozostałymi podsyste-

mami przedsiębiorstwa 

– maksymalizacja obrotów całego 

sklepu 

Stosowane  

elementy  

merchandisingu 

– opieka nad prezentacją produk-

tu 

– kontrola stanu zatowarowania 

– regularne dostawy do sklepów 

– wyposażenie sklepów w mate-

riały reklamowe i wystawien-

nicze 

– wzrost lojalności wobec marki 

– wyszczególnienie w ofercie 

nowych produktów  

– optymalne gospodarowanie po-

wierzchnią sprzedaży 

– rozplanowanie właściwej komuni-

kacji w sklepie 

– właściwe rozmieszczenie asorty-

mentu 

– odpowiednie rozmieszczenie eks-

pozytorów 

– dbałość o czystość i estetykę punk-

tów sprzedaży 

– aranżacja wnętrza sklepu i okien 

wystawowych 

Źródło: opracowano na podstawie: Rozwadowska, 2000, s. 8; Borusiak, 2006, s. 14. 

Merchandising można uznać za element marketingu handlowego, ale nie 

są to synonimy. Dla przedsiębiorstw jest to innowacyjna koncepcja zarządzania. 

W tym rozumieniu merchandising oznacza kontrolowanie poziomu wyników 

ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwo handlowe, dzięki celowemu 

i kompleksowemu kształtowaniu usługi handlowej wobec dostawców i odbior-

ców, za pomocą narzędzi merchandisingu mix (Borusiak, 2006, s. 8). Do narzę-

dzi tych zalicza się towar, marżę, technologie i promocje.  
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Stosowanie technik merchandisingu ma na celu (Witek, 2007, s. 1‒2): 

– przyciągnięcie klientów do sklepu i zachęcenie do dokonania zakupu, 

– stworzenie przyjaznych warunków oraz umocnienie lojalności nabyw-

ców, 

– informowanie o nowych produktach, 

– intensyfikację sprzedaży oraz kształtowanie wizerunku sklepu, 

– różnicowanie działań w stosunku do aktywności konkurencji, 

– umocnienie reputacji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, 

– rozszerzenie zasięgu oddziaływania sklepu.  

Merchandising ma na celu wspieranie sprzedaży przez odpowiednią eks-

pozycję produktów w sklepie oraz wygląd samego sklepu. W ujęciu tym mer-

chandising to wizualny efekt wyeksponowania towaru na półce, wraz ze sposo-

bem zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej do działań sprzedażowych. 

W tym przypadku jest on wykorzystywany jako technika przez odpowiednio 

przeszkolony personel sklepowy lub specjalnie zatrudnionych merchandiserów. 

Oprócz tego, tak rozumiany merchandising obejmuje także sterowanie ruchem 

nabywców, stworzenie odpowiedniej atmosfery, działania promocyjne, a szcze-

gólnie promocje cenowe. Stanowi on formę komunikacji marketingowej. 

Z pojęciem merchandisingu związane są takie typy merchandisingu, jak 

(Borusiak, 2006, s. 16): interaktywny, mediów, wizualny. Pierwszy to sposób 

rozwiązywania problemów między producentem a dystrybutorem, budowanie 

zaufania i więzi, które będą wpływały na wzrost zaufania klientów. Merchandi-

sing mediów dotyczy prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej 

(prawa autorskie, patentowe, prawo o znakach handlowych); istota merchandi-

singu w tym znaczeniu polega na wykorzystaniu rozmaitych symboli, które 

mają zainteresować nabywcę. Merchandising wizualny to techniki i działania 

powiązane z wystrojem wnętrz miejsc sprzedaży. Jest to przemyślana strategia 

działania na zmysły klienta (Gudonavičienė, Alijošienė, 2015, s. 635).  

Skuteczna prezentacja produktów możliwa jest dzięki zastosowaniu zasad, 

tzw. 7 R (Sztucki, 1995, s.131): 

1. Właściwa marka (right brand) – dobranie produktów w taki sposób, aby 

stworzyć zróżnicowaną, atrakcyjną dla klienta ofertę. 

2. Właściwe miejsce (right place) – dostawy produktów do określonego punk-

tu sprzedaży i odpowiednie ich rozmieszczenie. 

3. Właściwy czas (right time) – czas dostawy towaru odpowiedni dla klienta, 

ale również dla pozostałych zainteresowanych stron.  

4. Właściwa cena (right price) – cena dostosowana do wymagań rynku, ale 

pozwalająca na wypracowanie zysku netto. 

5. Właściwa ilość (right quantity) – ilość produktów odpowiadająca wielkości 

popytu w danym czasie. 

6. Właściwe warunki (right condition) – spełnienie wymagań klienta. 
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7. Właściwa prezentacja (right display) – odpowiednia ekspozycja towaru.  
Merchandising znalazł zastosowanie także w handlu internetowym. Ze 

względu na specyfikę sklepów internetowych stosuje się odmienne techniki, 

które jednak można odnieść do technik stosowanych w tradycyjnym merchandi-

singu (tab. 2).  

Tabela 2 

Porównanie elementów sklepu tradycyjnego ze sklepem internetowym 

Sklep tradycyjny Sklep internetowy 

Witryna sklepowa Strona główna (startowa) 

Szyld Logotyp 

Planogram sali sprzedażowej Architektura treści i schemat nawigacji 

Regał Strona kategorii 

Półka Strona produktu 

Materiały POS Banery reklamowe 

Standy/stojaki/kosze promocyjne Boksy „inni klienci kupili też... ”; „top 10 produktów” 

Punkt obsługi klienta Menu pomocnicze/FAQ 

Źródło: Woźniakowski, 2014, s. 412. 

Strona sklepu internetowego powinna być zaprojektowana w taki sposób, 

aby klient swobodnie się po niej poruszał, poszukując odpowiedniego dla siebie 

produktu. W celu zintensyfikowania decyzji zakupowych stosuje się techniki  

e-merchandisingu. Strona sklepu internetowego powinna być atrakcyjna i zro-

zumiała dla odwiedzających. Powinna zawierać niezbędne odpowiednio rozpla-

nowane elementy serwisu. Klient bardzo często dokonuje oceny sklepu na pod-

stawie jego strony głównej, co wskazuje na konieczność zwrócenia szczególnej 

uwagi na ten element sklepu. Można określić to jako visual merchandising  

e-sklepów. Sterowanie ruchem klientów odbywa się przez wskazanie kolejnych 

stron lub kart czemu służą punkty startowe, menu główne, boksy wskazujące 

alternatywne produkty oraz koszyk zakupów. Ważnym elementem są porów-

nywarki produktów, umożliwiające klientowi analizowanie dostępnych produk-

tów oraz wybór najlepszego z nich. W e-sklepach stosuje się różnego rodzaju 

promocje, które powinny być szybko dostrzegane przez klienta.   

Metodyka badań  

W 2017 roku przeprowadzono badanie ankietowe w grupie 145 mieszkańców 

Trójmiasta. Dokonano celowego doboru próby. Celem przeprowadzonego ba-

dania było poznanie opinii klientów na temat technik merchandisingu stosowa-

nych w handlu tradycyjnym i internetowym. Do badania zaproszono klientów 

sklepów internetowych. Badaną populację stanowiło 75 kobiet i 70 mężczyzn  

w wieku 20‒60 lat. Charakterystykę badanej populacji przedstawiono w tabeli 3.  
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Tabela 3 

Charakterystyka demograficzna badanej populacji 

Cechy n % 

Płeć 
kobiety 75 52 

mężczyźni 70 48 

Wiek 

20‒30 lat 58 40 

31‒45 lat 52 36 

46‒60 lat 35 24 

Wykształcenie 

zawodowe 11 8 

średnie 75 52 

wyższe 59 40 

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych. 

Badanie przeprowadzono metodą ankiety internetowej. Kwestionariusz 

ankiety składał się z dwóch części, w których zawarto 19 pytań. Respondentów 

pytano o znajomość pojęcia merchandisingu i e-merchandisingu, stosowanych 

w nich technik oraz ich wpływu na zachowania zakupowe klientów. Zastoso-

wano kafeterię dysjunktywną i koniunktywną. Wyniki badań przedstawiono 

jako odsetek odpowiedzi.  

Wyniki badań  

Badanych zapytano o znajomość pojęcia merchandisingu. Zaledwie 56% z nich 

deklarowało znajomość pojęcia, w tym w większości były to osoby młode (do 

30 lat) i z wykształceniem wyższym. Pojęcie to kojarzono z ułożeniem produk-

tów na półkach, na co wskazało 85% osób deklarujących jego znajomość. Po-

nadto określano je jako techniki nakłaniające klienta do zakupu produktów 

(13%) i jako techniki manipulacyjne (2%).  

Respondentów zapytano, czy ulegają działaniom merchandisingu. W ba-

danej populacji przyznało się do tego zaledwie 15% pytanych, 46% stwierdziło, 

że nie wie, a pozostali uznali, że nie ulegają takim działaniom. W związku  

z tym analizowano deklarowane zachowania zakupowe klientów w sklepach. 

Ponad połowa pytanych (52%) dokonuje zakupów z listą potrzebnych artyku-

łów. W grupie tej 67% badanych stwierdziło, że zawsze oprócz zapisanych na 

liście nabywa inne, nieplanowane produkty. W większości badani nie byli  

w stanie określić w jaki sposób poruszają się po sklepie (72%), 17% z nich 

stwierdziło, że wchodząc do sklepu udaje się po konkretne produkty, a pozostali 

rozpoczynają od wejścia i przechodzą między różnymi regałami. Klienci anali-

zują oferty promocyjne zawarte w gazetkach reklamowych (75% wskazań), 

zamieszczone na regałach przy produkcie (67%), zamieszczone na ekspozyto-

rach, standach oraz stołach degustacyjnych (36%) i na linii kas (46%). Stwier-

dzono istotne zróżnicowanie w odpowiedziach osób w różnym wieku. Większe 

zainteresowanie promocyjnymi ofertami wykazywali starsi klienci (46‒60 lat) 
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(78%) oraz w środkowym przedziale wiekowym (31‒45 lat) (72%). W grupie 

najmłodszych badanych zaledwie 45% zwraca uwagę na działania promocyjne. 

Wybierając produkty ankietowani sięgają po produkty znane (63%), znajdujące 

się na poziomie ich wzroku (28%) lub przeglądają półki sklepowe, poszukując 

najatrakcyjniejszej oferty (9%). Respondentów zapytano o istotność elementów 

visual merchandisingu. Prawie 62% pytanych uznało, że zwraca uwagę na roz-

mieszczenie produktów, 51% na wystrój sklepów, 36% na puszczaną w nich 

muzykę, a 15% na zastosowaną kolorystykę. Elementy te były istotne dla młod-

szego pokolenia badanych.  

W kolejnej części badania respondentów zapytano o e-merchandising.  

W tym przypadku zaledwie 15% ankietowanych stwierdziło, że spotkało się  

z takim pojęciem. Osoby te jako źródło wiedzy na temat e-merchandisingu 

wskazywały internet (69%) i uczelnię (38%). Mimo to zaledwie 20% osób z tej 

grupy deklarowało znajomość technik stosowanych w e-merchandisingu. An-

kietowani uznali, że odwiedzane przez nich sklepy internetowe nie stosują żad-

nych technik wpływających na decyzje nabywcze (53% odpowiedzi), stosują 

tylko reklamy i promocje (34%), stosują różne techniki (11%), a pozostali 

stwierdzili, że nie znają odpowiedzi na to pytanie.   

Badani klienci wchodząc na stronę sklepu internetowego, zwracają uwagę 

na przejrzystość strony (91% wskazań), wygląd menu (89%), kolorystykę stro-

ny (56%), sposób prezentacji towaru (52%), jasność komunikatu (32%) i ele-

menty ruchome (25%). Kolorystyka strony była bardziej istotna dla kobiet niż 

mężczyzn, natomiast ci ostatni większą uwagę zwracali na prezentację towaru. 

Kolorystyka była bardzo ważna dla młodych klientów sklepów internetowych, 

natomiast dla klientów z najstarszej grupy wiekowej najważniejsza była przej-

rzystość strony. Badani najczęściej poszukują informacji o produkcie (100%),  

o sposobie płatności (98%), formie i koszcie przesyłki (95%), opinii o sprze-

dawcy (67%), porównania z innymi produktami (65%) czy informacji o promo-

cjach (35%).   

Respondentów zapytano o opinie na temat sposobu poruszania się po stro-

nach sklepów internetowych. Ponad 67% ankietowanych uznało, że nie ma  

z tym problemu, gdyż sposób kierowania na stronie jest bardzo wyraźny i zro-

zumiały, 25% stwierdziło, że czasem ma trudności z poruszaniem się po stro-

nach sklepów internetowych, a pozostali często mają problem z poruszaniem się 

po takich stronach. Niespełna 40% respondentów korzysta z koszyka zakupów, 

a inni nabywają produkty bezpośrednio, nie korzystając z takiego rozwiązania. 

Badani nie lubią reklam na stronach sklepów internetowych, co deklarowało 

96% pytanych, natomiast informacje o promocjach są przez nich bardziej ak-

ceptowane, gdyż zaledwie 17% badanych zdeklarowało, że nie lubi takich in-

formacji lub są one im obojętne. 
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Podsumowanie 

Merchandising, mimo że powszechnie stosowany jest w handlu tradycyjnym  

i internetowym już od wielu lat, nie jest znany klientom. Niespełna 60% bada-

nych zna pojęcie merchandisingu i zaledwie niewielki odsetek pojęcie e- mer-

chandisingu. Większość z nich kojarzy go z handlem tradycyjnym nie uświa-

damiając sobie, że jego techniki stosowane są również w coraz bardziej popu-

larnym handlu internetowym. Mimo nieznajomości pojęcia i technik, badani 

klienci zwracają uwagę na wybrane elementy merchandisingu (rozmieszczenie 

produktów, wystrój sklepu, jego kolorystykę i puszczaną muzykę). Elementy  

e-merchandisingu były również dostrzegane i wysoko cenione przez klientów 

sklepów internetowych. W tym wypadku ważny był wygląd strony interneto-

wej, jej przejrzystość, kolorystyka i menu. Oprócz tego ważna była dostępność  

i jasność informacji. Niezależnie od tego badani uznali, że działania merchandi-

serów nie wpływają na ich decyzje nabywcze. Nie znalazło to potwierdzenia  

w wynikach badań, które wskazują, że klienci nieświadomie ulegają technikom 

merchandisingu, co stanowi o ważności ich stosowania. 
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Merchandising in Traditional and Internet Commerce  

in the Opinion of Customers 

Keywords: trade, customer, merchandising, consumer behavior 

Summary. The growing quantity of products on the market, continuous development of 

trade and strong competition have resulted in the need to search for methods of influ-

encing the purchasing decisions of the client. Such a possibility is given by merchandis-

ing. The objective of the paper is to get to know customers' opinions on merchandising 
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and its impact on their purchasing decisions. The results of the conducted research have 

shown that merchandising and the techniques used by it are little known to customers of 

traditional and online stores. The respondents considered that merchandising activities 

do not affect their purchasing decisions. This was not confirmed in the research results, 

which indicate that customers are subject to merchandising techniques, what constitutes 

the important of their use. 
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Polskie „sieciaki” na rynku turystycznym  
na przykładzie odwiedzających Kraków 

Kody JEL: D12, L83, Z33 

Słowa kluczowe: generacje, młodzież, „sieciaki”, turystyka, rynek turystyczny 

Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki zachowań rynkowych w turystyce 

najmłodszego pokolenia Polaków, czyli „zetów”. Na podstawie literatury przedmiotu 

wyszczególniono cechy charakterystyczne dla tej generacji, a następnie w części empi-

rycznej, bazując na informacjach pochodzących z sondażu diagnostycznego, przepro-

wadzonego wśród odwiedzających Kraków w 2017 roku, zweryfikowano pięć hipotez 

badawczych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić m.in., że „sieciaki” w większym 

odsetku korzystają z mediów społecznościowych i zasięgają opinii znajomych przy 

zdobywaniu informacji o destynacji, przygotowują sobie wyjazd we własnym zakresie, 

podróżują pociągiem, w towarzystwie znajomym i do znajomych oraz, co najbardziej 

zaskakujące, są lojalniejsi wobec miejsca recepcji niż inni uczestnicy krajowego ruchu 

turystycznego. 

Wprowadzenie 

We współczesnym świecie styka się ze sobą już pięć różnych generacji: tzw. 

tradycjonaliści, baby boomers oraz pokolenia X, Y i Z. Każdą z nich ukształto-

wały inne wydarzenia społeczno-kulturowe, gospodarcze i polityczne. Różnice 

między nimi widoczne są w wielu sferach dotyczących etapu życia, kariery 

zawodowej czy doświadczenia, w tym turystycznego. Istotne kontrasty widocz-

ne są przede wszystkim w obszarze takich wartości, jak: rodzina, praca, podej-

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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ście do zmian czy lojalność wobec firm. W związku z tym przed wytwórcami 

(m.in. na rynku turystycznym) stoi duże wyzwanie odnośnie do umiejętności 

doboru narzędzi marketingowych stosowanych wobec różnych grup pokole-

niowych.  

W artykule scharakteryzowano zachowania rynkowe w turystyce najmłod-

szej z obecnych kohort, tj. generacji Z; analizą objęto mieszkańców Polski. 

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze: czy członkowie tego po-

kolenia są specyficzną grupą Polaków na rynku turystycznym, a jeśli tak, to  

w których aspektach? Bazując na informacjach pochodzących z badań ruchu 

turystycznego w Krakowie w 2017 roku, zidentyfikowano różnice (za pomocą 

testu 2 Pearsona i U Manna-Whitneya) w zachowaniach turystycznych „siecia-

ków” w porównaniu z innymi uczestnikami krajowego ruchu turystycznego. 

Najpierw jednak ukazano cechy charakterystyczne tej generacji. 

Różnorodność pokoleniowa współczesnego rynku  

Na rynku XXI wieku znajdują się osoby reprezentujące różne kohorty. Przyj-

mując, że pokolenie to możliwa do wyodrębnienia grupa ludzi, którą łączy zbli-

żony czas urodzenia oraz znaczące wydarzenia, przeżycia i doświadczenia na 

krytycznych etapach rozwoju (Williams, Page, 2011, s. 2), można obecnie 

wskazać na następujących pięć grup aktywnych uczestników ruchu turystycz-

nego (Tulgan, 2009, s. 5‒6; Lyons, Schweitzer, Eddy, 2015, s. 8; Ruth i in., 

2013, s. 247):  

 tradycjonaliści – urodzeni w latach 1922‒1944, tzw. budowniczowie 

współczesnej Europy, liderzy, sprawujący władzę, 

 baby boomers – urodzeni w latach 1945‒1964, tzw. pokolenie wyżu 

demograficznego i gospodarczego boomu, ludzie sukcesu, którzy  

w Polsce uczyli się rynku po 1989 roku, 

 generacja X – urodzeni w latach 1965–1980, dorastający w okresie kry-

zysu gospodarczego lat 70. XX wieku,  

 pokolenie Y – urodzeni w latach 1981–1990 lub 1981–1995, wychowa-

ni w erze globalizacji i powszechnego dostępu do IT, 

 generacja Z – urodzeni po 1990 lub 1995 roku. 

Podział ten nie jest jednoznaczny, a na dodatek umowny, gdyż nie od-

zwierciedla bezpośrednio zastępowalności pokoleń (czyli co ok. 20‒25 lat).  

W znacznym jednak stopniu kształtuje on rynek podaży turystycznej. Niezbęd-

ne jest zwłaszcza poznanie cech charakterystycznych dla poszczególnych gene-

racji, aby właściwie dopasować do nich działania marketingowe. W artykule 

uwagę skoncentrowano na pokoleniu Z. 
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Cechy charakterystyczne generacji Z  

Z raportu Booz & Company wynika, że do 2020 roku 10% populacji świata 

stanowić będzie pokolenie Z. Generacja ta, często określana również jako poko-

lenie C (od angielskiego słowa communicating, change, computerized, commu-

nity-oriented, always clicking albo connected, tj. podłączony do sieci), a także 

jako internet lub Google Generation, iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, 

pokolenie „kopiuj-wklej”, pokolenie „kciuka” bądź „sieciaki”, to młodzi ludzie, 

urodzeni w cyfrowym świecie, po przemianie ustrojowej w Polsce, dorastający 

w kapitalizmie, w okresie błyskawicznie dokonujących się zmian. W literaturze 

nie ma zgodności co do identyfikacji tego pokolenia pod względem wieku. Nie-

którzy wskazują na rok 1995, ale najczęściej opisuje się je jako osoby urodzone 

po 1990 roku (Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska, 2014, s. 406‒407). Przykła-

dowo B. Tulgan (2009, s. 5) dzieli pokolenie Millennials (jego zdaniem zbyt 

liczne i za bardzo zróżnicowane) na dwie grupy: osoby urodzone w latach 

1977‒1990 (pokolenie Y) oraz osoby urodzone w latach 1991‒2000 (pokolenie 

Z). W niniejszym artykule za graniczny przyjęto właśnie 1991 rok. „Zety” są 

zatem obecnie albo jeszcze w szkołach lub na studiach, albo stawiają swoje 

pierwsze kroki zawodowe jako praktykanci lub stażyści. W odróżnieniu od 

starszych pokoleń, mają idealne warunki do rozwoju umiejętności językowych 

oraz realizacji swoich – nawet najbardziej wydumanych – pasji.  

Pokolenia Z wyrosło pod wpływem Harry’ego Pottera oraz wszystkiego, 

co jest „i” – iPhones, iPods, iPads. Przedstawiciele tej generacji nie znają więc 

świata bez nowych technologii – całemu ich życiu towarzyszy internet, cyfrowa 

telewizja, telefonia komórkowa, elektroniczne gadżety itd. Świat wirtualny  

i realny to dla nich ta sama, wzajemnie uzupełniająca się rzeczywistość. Nie 

potrafią funkcjonować bez sieci i mediów elektronicznych, które są dla nich 

czymś zwyczajnym. Dzięki nim mają dostęp do nieograniczonych zasobów 

wiedzy, z których mogą korzystać w każdym miejscu, 24 godziny na dobę, 

przez 7 dni w tygodniu. Dla „zetów” konta na portalach społecznościowych to 

nie chwilowa moda, a coś, bez czego nie wyobrażają sobie codzienności. Firma, 

z której produktów korzystają musi być więc aktywna co najmniej na Facebo-

ok’u, Instargramie, Snapchacie, Twitterze i w Youtube. „Sieciaki” z internetu 

czerpią też wiedzę (czytanie podręcznika na tablecie, nauka, zdawanie egzami-

nów, oglądanie lekcji online). Nie muszą godzinami przesiadywać w bibliote-

kach, ponieważ nie ma informacji, której nie mogliby znaleźć w sieci. Chętnie 

też za jej pośrednictwem komunikują się z innymi i mają znajomych na całym 

świecie. Niektórzy badacze (m.in. Mizuko, Baumer, 2008, s. 36) zwracają uwa-

gę, że młodzi, prowadząc życie w sieci, upośledzają swoje umiejętności komu-

nikacji werbalnej i nawiązywania kontaktów interpersonalnych w świecie rze-

czywistym. Mają również problemy z koncentracją. Potrafią robić wiele rzeczy 

naraz, są wszechstronni i wielozadaniowi, ale trudno im się skupić na jednej 
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czynności. Ich uwaga jest rozproszona, a analiza i ocena informacji bardzo po-

wierzchowne. 

„Sieciaki” do życia nastawione są w sposób realistyczny i materialistycz-

ny. Zazwyczaj dłużej niż poprzednie pokolenia mieszkają z rodzicami, choć 

wszystko chcą mieć natychmiast. Dotyczy to również kariery zawodowej – 

trudno jest im pogodzić się z wizją, że budować ją będą długo, za pomocą ma-

łych kroków. Chcieliby ją ponadto osiągnąć bez wysiłku, ale zarazem bywają 

twórczy, innowacyjni i ambitni. To, co dla starszych pokoleń stanowi zagroże-

nie, dla przedstawicieli generacji Z jest obiektem fascynacji i polem do ekspe-

rymentowania. Są pełni zapału, chcą stale zmieniać i doskonalić ustalone proce-

sy oraz próbować nowych metod działania. Nie zależy im na stabilności, chcą 

różnorodności, uciekają od rutyny, są otwarci na nowe doświadczenia, łatwo 

adaptują się do zmian, cechuje ich duża mobilność. Najprawdopodobniej poko-

lenie Z znacząco przyczyni się również do obalenia przekonania, że trzeba 

wyjść z domu, żeby pracować. „Chodzenie do pracy” jest bowiem niezrozumia-

łe w sytuacji, kiedy praca jest do wykonania w naturalnym środowisku „zetów”, 

jakim jest sieć. Ponadto bardziej niż pracę samodzielną cenią sobie pracę  

w grupie, zwłaszcza że wspólna praca nie musi oznaczać przebywania w jed-

nym pokoju (Hysa, 2016, s. 389–390, 394; Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska, 

2014, s. 406–407, 409).  

Można przyjąć, że ww. cechy „sieciaków” przekładają się na ich zacho-

wania na rynku turystycznym. Celem weryfikacji tego założenia przeprowadzo-

no analizę wyników sondażu diagnostycznego. 

Metodyka badań  

Bazując na informacjach pozyskanych podczas kwerendy literatury postawiono 

następujące hipotezy badawcze:  

H1A. Internet i media społecznościowe, jako źródła wiedzy o destynacji, są 

częściej wykorzystywane przez „sieciaków” niż przez innych uczestni-

ków ruchu turystycznego. 

H1B. Reprezentanci generacji Z w większym odsetku niż przedstawiciele in-

nych pokoleń Polaków przygotowują sobie podróż we własnym zakresie. 

H1C. Towarzystwo znajomych to cecha bardziej charakterystyczna dla „siecia-

ków” niż innych uczestników krajowego ruchu turystycznego. 

H1D. Polskie „zety” częściej niż reprezentanci innych kohort podróżują koleją. 

H1E. Przedstawiciele pokolenia Z są mniej lojalni wobec destynacji niż inni 

krajowi turyści. 

Do potwierdzenia/odrzucenia powyższych hipotez wykorzystano wyniki ba-

dań ruchu turystycznego, przeprowadzonych w Krakowie w 2017 roku, na zlece-

nie Urzędu Miasta pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Kwe-

stionariusz wypełniło wówczas 3509 respondentów (Borkowski, Grabiński, Se-

weryn, Mazanek, Grabińska , 2018, s. 5‒8), ale na potrzeby niniejszego artykułu 
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wykorzystano odpowiedzi 1631 badanych Polaków, w tym 622 przedstawicieli 

pokolenia Z (urodzonych po 1990 r.). Statystycznie istotne różnice między „ze-

tami” a innymi krajowymi odwiedzającymi miasto określono za pomocą testu 2 

Pearsona (w odniesieniu do cech wyrażonych w skali nominalnej) i U Manna-

Whitneya (w przypadku zmiennych wyrażonych w skali porządkowej). Posta-

wiono 22 razy dwie hipotezy statystyczne: H0 – zachowania przedstawicieli 

pokolenia Z były takie same, jak zachowania innych gości z Polski odwiedzają-

cych Kraków, oraz H1 jako hipotezę alternatywną. W sytuacji, gdy wynik praw-

dopodobieństwa testowego p był mniejszy od 0,05 należało przyjąć H1. W prze-

ciwnym wypadku nie było podstaw do odrzucenia H0. Uzyskane wyniki pozwa-

lają stwierdzić (tab. 1), że nie występują statystycznie istotne odmienności mię-

dzy reprezentantami generacji Z i innymi odwiedzającymi Kraków jeśli chodzi 

o: częstotliwość i długość wizyt, przeciętne wydatki przed przyjazdem i pod-

czas pobytu, a także o korzystanie z materiałów pisanych i tradycyjnych me-

diów jako źródeł informacji o mieście (ale również internetu, co już w tym 

momencie negatywnie weryfikuje pierwszą hipotezę badawczą – H1A).  

Tabela 1  

Wyniki testów istotności różnic w zachowaniach turystycznych „sieciaków”  

i innych gości z Polski odwiedzających Kraków w 2017 roku 

Zmienne Test p* 

Prasa  

jako źródło informacji o Krakowie 
2 z poprawką 

Yatesa 

p = 0,33991 

Radio  p = 0,77156 

Telewizja  p = 0,97510 

Internet  p = 0,86553 

Social media  p = 0,01027 

Przewodniki  p = 0,33476 

Katalogi biur podróży  p = 0,68408 

Foldery i ulotki  p = 0,33661 

Rodzina  p = 0,00428 

Znajomi  p = 0,00000 

Szkoła  p = 0,00000 

Główny motyw przyjazdu do Krakowa 

2 

p = 0,00000 

Organizator podróży do Krakowa p = 0,00000 

Towarzystwo w podróży do Krakowa p = 0,00000 

Środek transportu wykorzystywany w podróży do Krakowa p = 0,00000 

Miejsce noclegu w Krakowie p = 0,00000 

Częstotliwość przyjazdu do Krakowa p = 0,24454 

Zamiar polecenia Krakowa znajomym p = 0,04817 

Zamiar powrotu do Krakowa p = 0,00000 

Długość pobytu w Krakowie 
U Manna-

Whitneya 

p = 0,76019 

Przeciętne wydatki przed przyjazdem do Krakowa p = 0,12854 

Przeciętne wydatki podczas pobytu w Krakowie p = 0,20028 

* – Pogrubieniem zaznaczono różnice statystycznie istotne. 

Źródło: obliczenia własne. 
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Pozostałe aspekty zachowań konsumenckich istotnie różnicują między so-

bą te dwie grupy turystów. 

Inherencja zachowań rynkowych w turystyce polskich reprezentantów 

generacji Z 

Jedną z cech istotnie wyróżniających zachowania na rynku turystycznym repre-

zentantów pokolenia Z jest źródło informacji o destynacji. Otóż „sieciaki” czę-

ściej korzystają, zgodnie z założeniami, z mediów społecznościowych (o prawie 

1/3 więcej wskazań) (rys. 1). Nie weryfikuje to jednak pozytywnie hipotezy 

H1A, gdyż, jak już wspomniano, różnica w użytkowaniu internetu do celów 

pozyskania wiedzy o miejscu docelowym podróży nie jest istotna statystycznie. 

Przedstawiciele generacji Z w większym też stopniu, w relacji do innych 

uczestników krajowego ruchu przyjazdowego do Krakowa, przy poszukiwaniu 

informacji o mieście zasięgają opinii rodziny (o prawie 1/6 więcej wskazań)  

i znajomych (o ponad 1/3), jak też wykorzystują wiedzę zdobytą w szkole (o ok. 

1/5).  

 

Rysunek 1. Źródła informacji o Krakowie wykorzystywane przez reprezentantów poko-

lenia Z i innych krajowych odwiedzających miasto w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne.  

Inną zmienną istotnie wyróżniającą reprezentantów najmłodszego pokolenia 

Polaków jest motyw podróży turystycznej. Wprawdzie wśród wszystkich odwie-

dzających Kraków dominuje zwiedzanie zabytków, ale rzadziej (o ponad 1/5) jest 

ono wskazywane przez „zetów”, podobnie jak cel biznesowy (ponad 3-krotnie 

mniej wskazań), religijny (prawie 4-krotnie), odwiedziny krewnych (prawie 4- 

-krotnie) i w niewielkim stopniu wypoczynek (o prawie 3%) (rys. 2). „Sieciaki” 
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w większym natomiast odsetku przyjeżdżają do miasta w celach edukacyjnych 

(prawie 9-krotnie), rozrywkowych (ponad 4-krotnie), udziału w imprezie kultu-

ralnej (prawie 4-krotnie) oraz aby odwiedzić znajomych (prawie 3-krotnie). Mi-

nimalnie częściej (o 16%) deklarują też tzw. inny cel wizyty (np. ślub, wesele, 

mecz). 

 

Rysunek 2. Główny motyw przyjazdu do Krakowa reprezentantów pokolenia Z i innych 

krajowych odwiedzających miasto w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Rozpatrując organizatora podróży należy stwierdzić, że odwiedzający kra-

jowi przygotowują sobie podróż do Krakowa z reguły we własnym zakresie, przy 

czym większy odsetek „sieciaków” (o 6,45 p.p.) deklaruje tego typu zachowania 

turystyczne (rys. 3), co pozytywnie weryfikuje hipotezę badawczą H1B. Wizyta 

zorganizowana przez znajomych i szkołę jest również bardziej preferowana przez 

reprezentantów pokolenia Z niż przez innych krajowych uczestników ruchu przy-

jazdowego do miasta (odpowiednio 4-krotnie i 9-krotnie więcej wskazań), co  

w związku z dokonaną wcześniej charakterystyką tej generacji nie wydaje się 

zaskakujące. 

Towarzystwo w podróży także istotnie identyfikuje zachowania turystycz-

ne „zetów”. Otóż ponad 3-krotnie częściej niż inni krajowi odwiedzający przy-

jeżdżają oni do Krakowa z przyjaciółmi (rys. 4), co potwierdza empirycznie 

trzecią hipotezę badawczą (H1C). W przypadku pozostałych opcji dominują już 

przedstawiciele innych pokoleń (z wyjątkiem śladowej przewagi „zetów”  
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w podróżach samotnych – o niecałe 2%), w tym zwłaszcza jeśli chodzi o towa-

rzystwo rodziny (prawie 3-krotnie mniej wskazań wśród „sieciaków”). 
 

 

Rysunek 3. Organizator podróży do Krakowa reprezentantów pokolenia Z i innych 

krajowych odwiedzających miasto w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 4. Towarzystwo w podróży do Krakowa reprezentantów pokolenia Z i innych 

krajowych odwiedzających miasto w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując wykorzystywany środek transportu, należy stwierdzić, że o ile 

reprezentanci innych generacji najczęściej wybierają samochód, to „sieciaki” 
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podróżują głównie pociągiem (prawie 2-krotnie wyższy udział) (rys. 5). Pozy-

tywnie weryfikuje to czwartą z założonych hipotez badawczych (H1D).  
 

 

 

Rysunek 5. Środki transportu wykorzystywane w podróży do Krakowa przez reprezen-

tantów pokolenia Z i innych krajowych odwiedzających miasto w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

„Zety” w większym odsetku korzystają też z autobusów (o prawie 1/2 wię-

cej wskazań) i innych środków transportu, jak bus, autostop, rower, motocykl 

(ponad 2-krotnie), co ze względu na koszty takich podróży nie jest zastanawia-

jące. 

Jeśli chodzi o miejsce noclegu, preferowane w trakcie pobytu turystycznego 

w Krakowie, to uwagę zwraca wysoki odsetek jednodniowych odwiedzających 

miasto w obu grupach przybyszów (rys. 6). Nieznacznie większy udział takich 

osób (o 3,42 p.p.) charakterystyczny jest jednak dla „sieciaków” niż reprezentan-

tów pozostałych pokoleń Polaków.  

Przedstawiciele najmłodszej generacji wyróżniają się ponadto tym, że czę-

ściej nocują w hostelach i schroniskach młodzieżowych (czyli w miejscach spe-

cjalnie dla nich przeznaczonych) oraz u znajomych i w innych obiektach, jak np. 

kempingi, bursy, akademiki (odpowiednio prawie 3-krotnie i ponad 45-krotnie 

oraz ponad 2-krotnie i 2,5-krotnie więcej wskazań), co również, uwzględniając 

przyjęte założenia i wcześniejsze wyniki, nie jest niczym osobliwym. W mini-

malnie większym zakresie „zety” korzystają też z apartamentów/kwater prywat-

nych (o 1,09 p.p.). Z kolei rzadziej niż pozostali krajowi turyści preferują oni 

hotele i motele (po prawie 3-krotnie mniej wskazań), domy wycieczkowe  

(o 1,46 p.p.) oraz gościnność rodziny (prawie 2-krotnie). 

Ostatnim z wyróżników „zniewolonych przez Facebooka” jest ich lojalność 

wobec destynacji. Mianowicie w większym stopniu (o ponad 1/3) zamierzają na 

pewno do Krakowa powrócić i, mimo że odsetek zaznaczających „raczej tak” jest 

wśród niższy (o prawie 1/4), to i tak okazują się bardziej przywiązani do miasta 
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niż reprezentanci innych kohort (o niemal 4 p.p.) (rys. 7). Prawie 4-krotnie rza-

dziej deklarują też niechęć powrotu. Tym samym postawioną hipotezę H1E, mó-

wiącą, że przedstawiciele pokolenia Z są mniej lojalni wobec destynacji niż inni 

uczestnicy ruchu turystycznego należy odrzucić. 

Rysunek 6. Miejsce noclegu w Krakowie reprezentantów pokolenia Z i innych krajo-

wych odwiedzających miasto w 2017 roku  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 7. Zamiar ponownego przyjazdu do Krakowa reprezentantów pokolenia Z  

i innych krajowych odwiedzających miasto w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne. 
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W drugim istotnym aspekcie lojalności, czyli zamiarze polecenia destyna-

cji innym odwiedzającym, „zety” odznaczają się tym, że w większym odsetku 

(o ponad 3 p.p.) deklarują taką rekomendację z największą pewnością (10  

w skali od 0–10) (rys. 8).  
 

 

Rysunek 8. Zamiar rekomendacji Krakowa przez reprezentantów pokolenia Z i innych 

krajowych odwiedzających miasto w 2017 roku  

Źródło: opracowanie własne. 

I choć udział wskazujących na 9 i 8 jest w tej grupie niższy niż wśród in-

nych uczestników krajowego ruchu turystycznego (w sumie o 1,63 p.p.), to 

wskaźnik NPS (Net Promoter Score), otrzymany po odjęciu procenta krytyków 

(tych, którzy zaznaczyli 0–6) od procenta promotorów (deklarujących 9–10) 

(zob. Seweryn, 2012, s. 27), jest wyższy w przypadku „zetów” (odpowiednio 

51,05 vs 46,10). Ponownie nie potwierdza to zatem ostatniej z hipotez badaw-

czych (H1E).  

Podsumowanie 

Kwerenda literatury i analiza wyników badań empirycznych pozwoliły stwier-

dzić, że „sieciaki” są specyficzną grupą Polaków na rynku turystycznym. Tym, 

co ich wyróżnia jest zwłaszcza wieloaspektowa rola znajomych – to opinie zna-

jomych są istotnym źródłem informacji o miejscu docelowym podróży, to zna-

jomi organizują „zetom” podróż albo „zety” ją przygotowują, by wyjechać ze 

znajomymi, to odwiedziny znajomych stanowią jeden z ważniejszych motywów 

wyjazdów (oprócz edukacji i korzystania z rozrywek) i to z gościnności znajo-

mych „zety” korzystają w miejscu pobytu. Drugą z cech charakterystycznych 
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dla generacji Z jest, również związana ze znajomymi, komunikacja za pośred-

nictwem social mediów – jej znaczenie jako nośnika informacji o miejscu doce-

lowym podróży jest dla „sieciaków” zdecydowanie większe niż dla innych po-

koleń. Ponadto „zety”, z uwagi na swoje materialistyczne nastawienie do życia, 

preferują tańsze środki transportu (pociąg, autobus, bus, autostop) i miejsca 

noclegu (hostele, bursy, akademiki). Wśród wyspecyfikowanych hipotez ba-

dawczych tylko jednej nie udało się potwierdzić – wbrew temu, co zakładano 

(uwzględniając, że przedstawiciele pokolenia Z chcą różnorodności, uciekają od 

rutyny, są otwarci na nowe doświadczenia), okazało się, że „zety” są bardziej 

lojalni wobec destynacji niż reprezentanci innych generacji. Cechy te są ważną 

wskazówką dla wytwórców i oferentów na rynku turystycznym – pokazują, 

jakie preferencje należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania mieszanki 

marketingowej dla pokolenia przyszłości. 
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Polish „Net Generation” on the Tourism Market  

on the Example of the Visitors of Kraków 
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Summary. The purpose of the article is to show the specificity of behaviors in the tour-

ism market of the youngest generation of Poles, i.e. generation Z. Based on the litera-
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ture the characteristic features of this group were listed and then, in the empirical part, 

based on the information from the research into tourist traffic in Krakow in 2017, the 

five hypotheses were verified. The obtained results allow conclusion that the net genera-

tion in a larger percentage use social media and ask their friends for an opinion while 

acquiring information on the destination, prepare a trip on their own, travel by train, in 

the company of their friends and to their friends, and, what is most surprising, are more 

loyal to the tourism reception area than other participants of the national tourist traffic. 
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Synergy between social media marketing and maps  
of health needs in oncology – on the example  

of defining the potential of social media marketing  
in promoting health behaviors among junior  

high school students 

JEL codes: M3, I1 

Keywords: social media, social media marketing, health promotion, public health 

Summary. Finding effective tools to promote health behaviors became a priority of 

health policy to develop maps of health needs in oncology. The objective of the paper is 

indication of contact points between social media marketing and maps of health needs 

on the example of the potential of this tool and source of information in promoting 

health behaviors among junior high schools students. The used method is a pilot study, 

survey. 210 students from Będzin junior high schools (lower secondary schools) were 

examined. Microsoft Excel and StatSoft Statistica software were used, a chi-square test 

was used, at statistical significance α = 0,05. On the basis of the research it is deter-

mined that due to the commonness of social media usage it will have a major task in 

broadening knowledge on healthy lifestyles and prevention of oncological diseases in 

the future. Synergy between social media marketing and the map of health needs may 

become an effective tool of management optimization in health care. 
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Introduction 

Estimation of health needs for various oncological diseases is one of the prem-

ises to create regional maps of health needs. Such maps aim to support manage-

rial decisions regarding health care in oncological aspects (Mapy…, 2018). 

Their task, among others, is to diagnose demographic and epidemiological 

trends as well as estimate future needs in this respect. There is forecast based on 

demographic processes that in 2016–2029 the number of cancer cases will in-

crease by as much as 18% (from 180.3 thousand to 213.1 thousand) (Mapa po-

trzeb…, 2018). 

It is estimated that currently circa 40% of cancer incidence are attributed to 

improper lifestyle, therefore activities aiming to prevent it by means of health 

promotion are assigned a greater role. Creation of these maps is aimed at im-

provement of management model in health care sector (Mapa potrzeb…, 2018; 

Jakimiuk, 2018). Provision of high efficiency in terms of management requires 

a functional and two-way information flow. A constant need for effective com-

munication systems exists during realization of particular management func-

tions in health care policy (planning, organization, coordination/realization and 

control).  

Health promotion is a process which helps an individual and a social group 

increase control over health condition, among others through a healthy lifestyle. 

The aim of health promoting policy is to stress the role of health in every aspect 

of life and economy. As such is understood the ability to influence society 

which is further encouraged to promote a healthy lifestyle (Kulik, 2002, p. 15; 

Cianciara, 2010, p. 30‒47). Forming individual behaviors, i.e. a so called im-

provement of individual abilities, allows people to adjust to various circum-

stances and changes appearing in their health condition. It can be achieved by 

means of education and information (Kulik, Pacion, 2014, p. 8‒31). 

Propagation of health behaviors became a priority of health policy and is 

conducted for all age groups. Effective communication with specific target 

groups by means of the most popular sources of information used by them con-

stitutes an important aspect. A tool of everyday communication among young 

people is the internet. This communication functions not only as an instrument 

of information and education, but also entertainment. Diversity and common-

ness of the forms in which it is being used are forced by the pace of social 

changes. These changes refer to norms and culture of a specific community. 

The most important reason for the changes lies in the fact that the internet con-

stitutes nowadays a space of fulfilling young people's needs in their adoles-

cence. „Thus, a cyberspace became a market and a database allowing for the use 

of information technology in a much more attractive way compared to tradition-

al textbooks or other educational materials” (Kowalska, Kalinowski, Bojakow-

ska, 2013). This is described as a process of cyberculture forming. Cyberculture 
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is defined as a culture in times characterized by a domination of electronic me-

dia, including social media (Cupał, Masztalerz-Migas, 2013). The accessibility 

of internet communication is a proof of civilization progress. Its features such 

as: multidimensionality, wide scope of influence and possibility to use techno-

logical solutions for end users are a foundation for employing cyberspace for 

the sake of health issues. Such an application of information technology in med-

icine aspects was named e-health. E-health is defined as a general usage of in-

formation technology in diagnostics, disease prevention, control, treatment, as 

well as living a healthy lifestyle. It covers a wide array of activities used in 

health care. A good example is health information in virtual form for the pur-

pose of health education directed to health promotion on both individual and 

social scale (Syrkiewicz-Świtała, Holecki, Wojtynek, 2014).    

According to the latest Global Digital Report 2018: 4,021 billion people 

worldwide use the internet, and 3,196 billion people are active social media 

users (Global…, 2018). In comparison to 2017, a 7% increase (by 248 million) 

in the number of internet users can be observed, and a 13% growth (by 362 

million) in the number of active social media users. In 2017, 15 million people 

used social media services in Poland (Pawlak-Dobrzańska, 2017). In 2018, 

Poles use YouTube (64%) more frequently than Facebook (61%) (Mobile…, 

2018). It is  estimated that 610 million people of junior high school age use the 

internet, of which 80 million girls and 96 million boys aged 13‒17 have a Face-

book account (Global…, 2018). 

An important social networks feature can be reaching out successfully to 

younger people whose health condition in the future will generate changes of 

the parameters on health maps. A thorough analysis of data coming from the 

system of social media may give the opportunity to interpolate health trends of 

the future. This became a premise for investigating the research problem whose 

main aim is to highlight contact points between social media marketing and 

maps of health needs on the example of determining the tool potential and in-

formation source in promotion of health behaviors among junior high school 

youth. 

Material and method 

Pilot study in the form of a survey was conducted in 2017 among students of 

three selected junior high schools (Polish gimnazjum) in Będzin. 210 students of 

“A” classes of every year took part in the study, of which there were 95 

(45.24%) girls and 115 (54.75%) boys altogether. Three groups were selected: 

the most numerous with 88 students (41.90%) – those attending class I, another 

encompassing youth from class III – 66 students (31.43%), and  the least nu-

merous group with students of class II – 56 people (26.67%). 
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The research tool was an authorial questionnaire covering personal data 

and 11 single and multiple choice questions regarding the meaning of social 

media marketing in propagation of health behaviors among youth. The results 

of gathered research material were analyzed by means of the following soft-

ware: Microsoft Excel and StatSoft Statistica. In order to examine relationships 

between the two categorical variables the χ2 test of independence was used, at  

a default level of significance α = 0.05. 

Results  

The analysis of results indicated which of the internet marketing communica-

tion tools are most often used by junior high school students.  The students who 

participated in the survey could select a few versions of answers to this ques-

tion. The analysis of gathered data shows that all respondents use both websites 

and mobile applications (210; 100.00%). Another selected answer was social 

media ‒ 207 students (98.58%). The smallest group were students using elec-

tronic mail ‒ 107 (50.95%). Taking into account gender of the respondents and 

the use of internet tools of marketing communication, it is noticeable that all 

girls and boys use mobile applications and websites. E-mail is used by more 

boys (62; 29.52%) than girls (45; 21.43%). The use of the chi-square test in 

reference to students' gender and usage of marketing communication internet 

tools showed no statistical dependence (p > 0.05).  

The study also verified whether junior high school students improve their 

knowledge on health behaviors through the internet. On the basis of the results 

it can be stated that a large majority of respondents use the internet to broaden 

their knowledge on a healthy life style (132; 62.86%), whereas 78 respondents 

(37.14%) do not search for information on health behavior online. Taking into 

account gender of the respondents, it can be observed that more girls (70; 

30.33%) search the Web for information on healthy lifestyles than it is in the 

case of boys (62; 29.52%). The chi-square test used for the variables showed  

a statistical relationship (p = 0.00316), which proves the existence of differ-

ences in using the Internet to broaden the knowledge on health issues among 

boys and girls - more girls look for such information online.   

The study assessed how the students in junior high schools make use of the 

knowledge obtained online on health behaviors in their everyday life. One of 

the questions in the questionnaire was intended to verify if the students perceive 

the web as a reliable source of information regarding health. The vast majority 

of respondents (159; 75.71%) claim that information on health found online are 

reliable and only 51 (24.29%) hold the opposite opinion. The data analysis indi-

cates that both girls (77; 37.00%) and boys (82; 39.00%) similarly believe in the 

credibility of health information available on the internet. A larger number of 

boys (33; 16.00%) consider such information as not enough trustworthy. The 
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test of independence did not confirm the existence of a statistical relationship 

between the variables (p > 0.05).  

Students taking part in the survey had also to reply whether they implement 

health recommendations obtained online. The analysis shows that more respond-

ents (133; 63.33%) implement recommendations on a healthy lifestyle. The rest 

of the students (77; 36.67%) do not follow them in their daily routines. Analyzing 

the results from perspective of the respondents' gender, it can be observed that 

boys use the internet health advice less frequently than girls (52; 24.76%). The 

number of girls making use of health recommendations in reality reached 70; 

33.33%. The dependence test showed a statistical relationship (p = 0.00467), 

which demonstrates that the answers varied depending on the respondents’ gen-

der - girls, more often than boys, follow health recommendations in everyday 

life..  

The study aimed to reveal to which health promoting behaviors the junior 

high school youth were encouraged through information obtained from the in-

ternet. This question involved an option of selecting a few answers. 90 students 

(42.86%) claimed that information obtained from the web persuaded the group 

to implement health practice: 78 (37.14%) students to a proper nutrition, and 71 

(33.81%) were induced to avoid stimulants. The internet knowledge encouraged 

33 (15.71%) respondents to medical check-ups and self-control. Most girls were 

encouraged by online information to health practice (52; 24.76%) and to healthy 

nutrition (47; 22.38%). Similar results were obtained in boys: 38 (18.10%) of 

them use health practice, and 31 (14.76%) maintain healthy eating habits. The 

knowledge originating from the internet inclined 35 (16.67%) boys and 36 

(17.14%) girls to avoid stimulants. The chi-square test confirmed to be statisti-

cally significant (p < 0,05). For answers: proper nutrition (p = 0.00078) and 

health practice (p = 0.00157) it was noted that they vary depending on the re-

spondents' gender ‒ more girls  than boys support these health activities. 

Furthermore, the research carried out among the junior high school stu-

dents was intended to show which of the given internet tools of marketing 

communication is the most interesting form of obtaining information for the 

respondents. The most attractive form according to them are social media (90; 

42.86%). Websites are also considered an interesting way of seeking infor-

mation online. Only 31 (14.76%) respondents found mobile applications as 

more interesting, and merely 1 person (0.48%) chose electronic mail. The re-

sults allow for a statement that social media are the most attractive tool for the 

marketing communication for girls (47; 22.38%). For boys, websites seem an 

interesting way of seeking information (51; 24.29%). They also express greater 

enthusiasm for mobile apps (20; 9.52%). The chi-square test did not prove  

a statistical dependence between the variables (p > 0.05).  
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The study conducted among the junior high school students was elaborated 

to show which social media are most often used by teenagers and which of them 

are considered as most credible. Based on the collected data it can be seen that 

the students most frequently use social networks (114; 54.29%). Second place 

belongs to topical websites (52; 24.76%). Only 2 persons (0.95%) in the whole 

group of respondents marked websites like wiki as social media most often cho-

sen by them. Comparing results in terms of respondents’ gender and their 

choice of given social media, it can be seen that more girls (65; 30.94%) than 

boys (49; 23.33%) use social media services. It is opposite in the case of topical 

websites, as boys constitute a larger group (41; 19.52%) than girls (11; 5.24%). 

None of the girls marked information web portals. Using the chi-square test 

confirmed a statistical dependence showing a difference between the way boys 

and girls chose most frequently used social media. Girls tend to use social me-

dia, blogs and microblogs more often, whereas boys use internet forums, topical 

websites and internet web portals to a larger extent.  

Another aim of the study was to verify which of the given social media 

constitute a most reliable and credible source of Internet information for the 

young people. According to the school boys and girls surveyed, a highly relia-

ble source for obtaining verified information online are web portals as 73 of 

them (34.76%) provided this answer. Students who perceive services like wiki 

as a particularly reliable source formed a group of 59 (28.10%). Among the 

respondents, 27 students (12.85%) declared social networks as the most credible 

database for seeking information, and only 2 (0.95%) find microblogs as such. 

The comparison of data allowed to observe that for both girls (39; 18.57%) and 

boys (34; 16.19%), the web portals constitute a reliable information base. Second 

most often provided answer was services like wiki, both for boys (30; 14.29%) 

and girls (29; 13.81%). Many more boys (19; 9.04%) than girls (1; 0.48%) chose 

topical internet services as an answer. Also internet forums are considered more 

credible to boys (13; 6.19%) than to girls (8; 3.81%). The chi-sqare test used here 

proved to be statistically significant (p = 0,00992) and showed a difference be-

tween the most reliable source of web information for boys and girls. The differ-

ence manifests itself, for example, with topical websites, as more boys than girls 

selected this answer.   

Conclusions 

The youth surveyed employs to a large extent internet tools to broaden their 

knowledge on healthy behaviors. For this group, the most credible source of 

information on healthy lifestyles are web portals. All kinds of mobile applica-

tions are also willingly used. Most common internet tools of marketing commu-

nication are websites, mobile apps and social media used by almost all students 

surveyed. The least favorite tool for the youth is e-mail, as only half of the re-
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spondents use it. The junior high school students use the internet extensively to 

increase the level of their knowledge about healthy lifestyles – more than half of 

them admit seeking health-enhancing information by means of the internet. The 

majority of such information seekers are girls. The respondents pinpointed so-

cial media as most frequently used. To a less degree, they use topical services. 

Both boys and girls perceive web portals as the most credible source of infor-

mation. Almost half of the students find social media and websites the most 

interesting tools. Most of the respondents consider the internet as a reliable 

source of information on health and similar topics. Health-enhancing recom-

mendations taken from it are implemented by most students. Generally, 

knowledge obtained from the internet encourages young people to undertake 

healthy activities. Moreover, it promotes proper nutrition and avoidance of 

stimulants. It can also be stated that girls more often than boys apply to health 

propagating recommendations. 

Currently, media constitute one of the basic sources of information on health 

issues (Szymczuk et al., 2011, p. 165‒168; Paszkowska, 2008, p. 244‒252). As 

the study shows, young respondents search for health knowledge the by means 

of the internet. It can be observed that age highly influences the frequency of 

seeking health promoting information. The analysis of data gathered confirms 

that social media marketing exerts a strong impact on propagating health behav-

iors. The junior high school youth eagerly use technical novelties, and in doing 

so, derive knowledge related to healthy lifestyles. Taking the respondents’ gen-

der into account, it can be seen that girls to a large extent seek information on 

topics related to health matters. 

The presentation of social media marketing effectiveness in the selected 

age category represented by a group of junior high school students enables for-

mulation of several recommendations and suggestions. It is advocated that insti-

tutions dealing with disease prevention intensify their activities as regards social 

media marketing in deficit and problematic areas highlighted on the maps of 

health needs in oncology. Moreover, it is suggested to centralize management of 

cash flow according to the directives stemming from the maps. Social media 

support only in deficit and critical areas. Due to the fact that nowadays is the 

time of constant information “overload”, the plan of activities regarding social 

media shall be treated as a derivative of accurate and up-to-date maps of health 

needs in oncology and yet another step in improving healthcare system. The 

additionally implemented solution may be helpful as an early warning system 

allowing notification of dysfunctions by a feedback loop (two-way communica-

tion). This may support the on-going and systematic actualization of already 

created maps of health needs in oncology.  

It is indicated that due to the commonness and ubiquity of social media us-

age, they will play an important role in broadening people’s knowledge on 
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healthy lifestyles and oncological diseases prevention in the future. The synergy 

of social media marketing and maps of health needs may become an effective 

tool for the optimization of health care management.  
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Synergia social media marketingu i map potrzeb zdrowotnych w onkologii  

na przykładzie określenia potencjału social media marketingu w propagowaniu 

zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej 

Słowa kluczowe: marketing, social media marketing, promocja zdrowia, zdrowie pu-

bliczne  

Streszczenie. Znalezienie efektywnych narzędzi propagowania zachowań prozdrowot-

nych stało się priorytetem polityki zdrowotnej przy ustalaniu map potrzeb zdrowotnych 

w onkologii. Celem artykułu jest wskazanie punktów stycznych między social media 

marketingiem a mapami potrzeb zdrowotnych na przykładzie określenia potencjału tego 

narzędzia i źródła informacji w propagowaniu zachowań prozdrowotnych wśród mło-

dzieży gimnazjalnej. Materiał badawczy stanowiły badania pilotażowe, ankietowe. 

Przebadano 210 uczniów z gimnazjów z Będzina. Wykorzystano programy Microsoft 
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Exel i StatSoft Statistica, zastosowano test chi-kwadrat, poziom istotności α = 0,05. Na 

podstawie badań stwierdzono, że ze względu na powszechność stosowania mediów 

społecznościowych, będą one miały znaczące zadanie w poszerzaniu wiedzy na temat 

zdrowego stylu życia i profilaktyce chorób onkologicznych w przyszłości. Synergia 

social media marketingu i map potrzeb zdrowotnych może stanowić skuteczne narzę-

dzie optymalizacji zarządzania w ochronie zdrowia. 

Translated by Magdalena Syrkiewicz-Świtała  

Cytowanie 

Syrkiewicz-Świtała, M., Wójcik, M. (2018). Synergy between social media marketing and maps 

of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media mar-

keting in promoting health behaviors among junior high school students. Marketing i Za-

rządzanie, 2 (52), 189–197. DOI: 10.18276/miz.2018.52-18. 



 



Marketing i Zarządzanie 

nr 2 (52) 2018, s. 199–213 

DOI: 10.18276/miz.2018.52-19 

ISSN: 1509-0507 | http://wnus.edu.pl/pl/miz/ 

Katarzyna Szalonka1, Agnieszka Sadowa2 

Uniwersytet Wrocławski 
Wydział Prawa Administracji i Ekonomii 
1e-mail: katarzyna.szalonka@uwr.edu.pl  
2e-mail: sadowaagnieszka1@gmail.com 

Reklama internetowa a decyzje zakupowe Polaków  
i Brytyjczyków – analiza demograficzna 
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Streszczenie. Reklamę internetową charakteryzuje globalny zasięg. Jeśli korporacja 

funkcjonuje na wielu rynkach geograficznych może zastosować jednolitą strategię ko-

munikacji marketingowej, której głównym kanałem odbioru będzie internet. Czy osią-

gnie w każdym kraju ten sam efekt? Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań 

dotyczących pomiaru postaw klientów w dwóch krajach – Polsce i Wielkiej Brytanii, 

wobec reklamy internetowej z uwzględnieniem cech demograficznych. Autorki sformu-

łowały następującą hipotezę badawczą – internet przyczynił się do upodobnienia za-

chowań nabywców bez względu na pochodzenie, ale uwarunkowania kulturowe impli-

kują odbiór reklamy. W artykule wykorzystano wyniki przeprowadzonych badań wła-

snych oraz badań wtórnych. 

Wprowadzenie 

W ostatnich 20 latach (dwie dekady XXI w.) obserwuje się głębokie przemiany 

w zachowaniach nabywców pod wpływem internetu. Sieć zrewolucjonizowała 

działalność przedsiębiorstw oraz zachowania klientów. Upowszechniła się wir-

tualna komunikacja, która spowodowała zmianę struktury wydatków na rekla-

mę ‒ sukcesywnie zmniejszały się wydatki na reklamę w telewizji i w prasie,  

a wzrastały na reklamę internetową.  

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących reakcji 

klientów na reklamę internetową z uwzględnieniem cech demograficznych. 

Autorki przeprowadziły badania pierwotne z zastosowaniem techniki kwestio-

nariusza online na próbie 660 respondentów – w Polsce (487) i Wielkiej Bryta-

nii (173). Dane gromadzono od listopada 2017 roku do lutego 2018 roku. Próba 

była kontrolowana z punktu widzenia cech demograficznych – płci, wieku, do-

chodów i wykształcenia oraz miejsca zamieszkania. W artykule zaprezentowa-

no również wyniki badań wtórnych (raporty m.in. Gemius Polska, CBOS) doty-

czące wykorzystania internetu przez gospodarstwa domowe oraz postrzegania 

komunikacji internetowej.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko 70% Polaków korzysta z in-

ternetu przynajmniej raz w tygodniu. Nieaktywni w sieci są starsi ‒ po 64. roku 

życia (75%), najrzadziej korzystają niewykwalifikowani pracownicy (52%). 

Ponad 50% internautów dokonała zakupów w sieci. Zdecydowana większość 

internautów ma stosunek obojętny lub negatywny do reklam, jednak to właśnie 

reklama wpływa na decyzje zakupowe, choć respondenci niechętnie przyznają 

się do tego (27%). Ponad 53% Brytyjczyków ‒ mężczyzn przyznała się do do-

konywania zakupów pod wpływem reklam, w przeciwieństwie do Polaków,  

z których aż 67% uważa, że reklamy w sieci nie mają wpływu na ich decyzje 

zakupowe. Dla obu krajów spójne są wyniki dotyczące skuteczności reklam 

emitowanych na portalach społecznościowych – Polacy i Brytyjczycy stwier-

dzili, że pod wpływem takiej reklamy dokonali zakupów. Zarówno w Polsce, 

jak i w UK reklamy wzbudzają zaciekawienie – w Polsce wśród ludzi młodych, 

w UK ‒ ludzi starszych. Przyczyną korzystania z sieci w Polsce jest śledzenie 

portali społecznościowych, zaś w UK – sprawdzanie poczty. Reasumując, 

zgromadzone wyniki badań pozwoliły na przyjęcie hipotezy ‒ istnieje zróżni-

cowanie w odbiorze reklamy internetowej nie tylko z punktu widzenia wieku, 

płci czy dochodów, ale też pochodzenia.  

Komunikacja marketingowa – nowy format 

Marketing przedsiębiorstw ewoluował od marketingu transakcji do marketingu 

relacji. Podstawowe znaczenie w marketingu relacji ma komunikacja marketin-

gowa (Rosa, 2009). Komunikację marketingową powinno traktować się jako 

działania, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje do różnych grup 

adresatów informację (zróżnicowaną pod względem formy i treści) o przedsię-

biorstwie i jego ofercie rynkowej (Mruk, 2004). 

Internet stworzył nowy format komunikacji marketingowej. Daje możli-

wość szybkiego reagowania na wszelkie sytuacje zachodzące w otoczeniu pod-

miotu. Umożliwia także nieprzerwalny przepływ i wymianę informacji (Sma-

lec, 2014).  
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Komunikacja marketingowa w internecie posługuje się różnorodnymi in-

strumentami. Jest wyspecjalizowana oraz zróżnicowana. Instrumentem komu-

nikacji marketingowej z potencjalnymi nabywcami jest reklama internetowa. Jej 

formy stale się zmieniają i są zastępowane przez nowe, bardziej skuteczne (Fi-

lar, 2012). Schumann definiuje ją następująco: „reklama internetowa, zwana 

także reklamą online, jest formą reklamy, która wykorzystuje internet do do-

starczania konsumentom informacji marketingowych” (Schumann, 2016). Wik-

tor (2005) wyróżnia trzy podstawowe kategorie reklam internetowych. Są to 

reklamy graficzne (display), strony www, e-mailing.   

Zachowania konsumentów 

Mowen (1987) definiuje zachowania konsumenckie jako „naukę o jednostkach 

podejmujących decyzje i o procesach zdobywania dóbr, usług, doświadczeń  

i pomysłów oraz konsumowania ich i dysponowania nimi”. W literaturze pol-

skiej Szczepański (1977) określa zachowania konsumentów jako „ogół czynno-

ści, działań i sposobów postępowania jednostki mających na celu zdobycie 

środków na zaspokojenie potrzeb i ogół sposobów obchodzenia się z tymi środ-

kami”. Światowy (2006) dodaje, że „o zachowaniach konsumenta mówi się 

przede wszystkim wtedy, kiedy bierze się po uwagę postępowanie człowieka  

w procesie zaspokajania potrzeb, zwłaszcza przy zakupie i spożywaniu towarów 

i usług”. 

Postępowanie konsumentów na rynku uzależnione jest od wielu czynni-

ków. Rudnicki (2012) wyodrębnia grupę uwarunkowań wewnętrznych (np. 

potrzeby) oraz zewnętrznych (np. ekonomiczne i społeczno-kulturowe). Ze 

względu na skomplikowaną naturę zachowań konsumenta oraz złożoność uwa-

runkowań kierujących nimi, podejmowano i nadal podejmuje się próby cało-

ściowego ujęcia odziaływań na decyzje zakupowe. W tym celu wykorzystuje 

się modelowe ujęcia procesu postępowania nabywców. Modele zachowań kon-

sumentów w uproszczony sposób prezentują rzeczywisty przebieg procesu de-

cyzyjnego (Kieżel, 2000). Najpopularniejszym modelem zachowania się indy-

widualnego konsumenta jest model EBK opracowany przez Engela, Kollata 

oraz Blackwella (Zalega, 2012).  

E-konsument wobec reklamy internetowej 

W 2017 roku Gemius Polska dokonało analizy zachowań w internecie miesz-

kańców 13 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która pokazuje, że w rekla-

my najchętniej klikają internauci z Ukrainy, następnie z Turcji, a najrzadziej 

Chorwacji. Nadal za najpopularniejszą formę reklamy uważa się tradycyjny 

baner, choć nieustannie rośnie popularność reklam multimedialnych. Dla 20% 
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Polaków i 18% Brytyjczyków źródłem reklamowym do poszukiwania informa-

cji o produkcie jest internet (Tkaczyk, 2015).  

W 2013 roku w Polsce przynajmniej raz w tygodniu z internetu korzystało 

52% osób w wieku 16‒74 lat, najwięcej obecnych (91% ogółu) było osób  

w wieku 16‒24 lata (Barska, 2013). Z badań przeprowadzonych przez Centrum 

Opinii Społecznej (CBOS) w 2017 wynika, że 67% Polaków korzysta z interne-

tu przynajmniej raz w tygodniu, najliczniejszą grupą są osoby w wieku 18‒24 

lata, następnie w wieku 25‒34 lata. Nieaktywnych w internecie jest ponad po-

łowa osób po 55. roku życia i ponad 3/4 osób powyżej 64 lat. Prawdopodobień-

stwo korzystania z zasobów sieci przez osoby starsze jest większe, gdy mają 

one wykształcenie wyższe ‒ aż 95% osób z takim wykształceniem korzysta  

z internetu. Grupą zawodową, która najrzadziej wykorzystuje internet są niewy-

kwalifikowani pracownicy (52%). Najczęściej korzysta kadra kierownicza oraz 

pracujący na własny rachunek (odpowiednio 99% i 97%). Największy odsetek 

respondentów ‒ 34% użytkuje od 3 do 7 godz. tygodniowo. Najdłużej korzysta-

ją z sieci najmłodsi respondenci ‒ 20,2 godz. tygodniowo. 

54% respondentów deklaruje, że reklamy internetowe pomagają uzyskać 

informacje o produktach. 37% z nich dokonało w sieci ostatniego ważnego dla 

siebie zakupu. W internecie najczęściej kupuje się komputery i sprzęt audio-

wideo (40%) oraz odzież i dodatki (20%). Odzież i dodatki najczęściej kupują 

osoby do 24 lat (Kustra, Sokołowska, Toczyski, Wilczopolska, 2008). Kuś 

wskazuje, że wszyscy respondenci biorący udział w badaniach w 2010 roku 

spotkali się z reklamami w internecie; 67,5% respondentów deklaruje, że zamy-

ka je, ponieważ są irytujące, a 22,5% po prostu je ignoruje. Reklamy najczęściej 

oglądają kobiety w wieku 36‒45 lat oraz mężczyźni do 35 lat. Tylko 38% bada-

nych odpowiedziało, że e-reklamy mogą zachęcić do zakupu reklamowanych 

towarów i usług. Biorąc pod uwagę tylko osoby, które oglądają reklamy w in-

ternecie, aż 77,5% uznało, że zachęcają one do zakupu. 60% respondentów,  

w większości mężczyzn w wieku 36‒45 lat, odpowiedziało, że reklama w inter-

necie mogłaby wpłynąć na ich decyzje zakupowe. Wnioskuje się, że niezależnie 

od stosunku Polaków do reklam internetowych, wpływają one na ich decyzje 

zakupowe i zachęcają do zakupu. Należy pamiętać, że aby reklama była sku-

teczna nie może zakłócać użytkownikowi sieci możliwości swobodnego poru-

szania się po stronie internetowej. 

Odsetek internautów, którzy kupili lub zamówili dobro pod wpływem mo-

bilnej reklamy internetowej sięga 9%. Pod wpływem reklam w mediach spo-

łecznościowych zakupów dokonuje 15% badanych, a 2% z nich robi to często. 

Pod wpływem linków sponsorowanych w wyszukiwarkach zakupów często 

dokonuje 2% badanych użytkowników internetu, a kolejne 15% robi to spora-

dycznie. Na równi z tymi linkami są reklamy e-mail, choć należą one do naj-

bardziej irytujących form reklam. Linki reklamowe zamieszczone w treści arty-
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kułów skłaniają do zakupów 15% badanych internautów. Okazuje się, że re-

klama display ma najlepszą percepcję. Pod jej wpływem dobra i usługi kupuje 

18% badanych internautów, w tym 2% robi to często, a 16% sporadycznie. 

Mężczyźni częściej kupują pod wpływem reklam online. Jedynie reklamy  

w mediach społecznościowych (17%) oraz e-mailach (18%) nieco częściej 

skłaniają do zakupów kobiety. Panowie znacznie częściej dokonują zakupu 

przez link sponsorowany w wynikach wyszukiwania (o 4 p.p. więcej wskazań) 

oraz pod wpływem banerów (o 3 p.p. więcej wskazań). Najmłodsi internauci to 

grupa osób najrzadziej kupujących pod wpływem reklam internetowych (za 

wyjątkiem reklam na portalach społecznościowych). Najczęściej reklama online 

skłania do zakupów osoby dojrzałe i starsze (Smaga, 2013). 

W maju 2018 roku CBOS przeprowadziło badania dotyczące zakupów  

w internecie, z których wynika, że 51% użytkowników sieci dokonało zakupów 

przez internet w miesiącu poprzedzającym badanie. Liczba ta wzrasta z roku na 

rok. E-klientami najczęściej są osoby z wyższym wykształceniem (67%) oraz 

osoby w wieku 35‒45 lat (63%), najrzadziej osoby w wieku 55 lat i więcej (ok. 

28%), najsłabiej wykształceni (wykształcenie podstawowe 21%) oraz w złej 

sytuacji materialnej (19%). Za pośrednictwem sieci najchętniej kupuje się 

odzież i obuwie, kolejno zabawki i inne artykuły dziecięce, sprzęt elektronicz-

ny, książki oraz kosmetyki.  

W XXI wieku przeprowadzono wiele badań dotyczących stosunku użyt-

kowników sieci do napotykanych w internecie reklam, z których wynika, że 

praktycznie wszystkie formy e-reklam są odbierane negatywnie przez respon-

dentów. Z przeprowadzonych w 2009 roku przez Gemius Polska badań wynika, 

że Polacy są szczególnie negatywnie nastawieni do reklam wyświetlanych  

w sieci. 77% respondentów to oponenci reklam online. Tylko 23% wśród 

wszystkich badanych nie ujawniło negatywnej postawy (15% przychylni, 8% 

neutralni). 53%  respondentów uznała, że reklamy online są irytujące. W ogóle 

nie są akceptowane reklamy inwazyjne ‒ zasłaniające przeglądane treści.  

Przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez Polaków najistotniejszą 

formą reklamy okazał się przekaz telewizyjny, następnie prasowy, a na trzeciej 

pozycji znalazł się przekaz internatowy. Respondenci zapytani o najbardziej 

drażniące formy reklamy w 47% uznali, że reklama internetowa bardzo drażni; 

tylko 16% z nich wskazywało, że wcale nie mają takich odczuć (Szopiński, 

2010) Dla 71% użytkowników sieci reklamy zamieszczone na stronach interne-

towych są uciążliwe, a dla 23% – obojętne. Ponad połowa internautów (58%) 

twierdzi, że nie przechodzi na strony, do których odsyłają reklamy, tylko 3% 

zdarza się to często (CBOS, 2011). 

W 2013 roku portal internetowy interaktywnie.com udostępnił raport za-

wierający informacje na temat stosunku Polaków do poszczególnych typów 

reklamy internetowej. Okazuje się, że: 
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a) 93,9% respondentów nie lubi i uważa za denerwujące reklamy w posta-

ci wyskakujących i zasłaniających docelowe treści banerów; 

b) ponad 75% nie lubi reklam wideo oraz reklam na urządzeniach mobil-

nych; 

c) reklam na poczcie elektronicznej nie lubi 74,2% badanych; 

d) banery na stronach internetowych denerwują już mniej, ale nadal ponad 

połowę respondentów (59%), w tym w największym stopniu osoby po-

wyżej 60 lat; 

e) reklamy w mediach społecznościowych irytują prawie 57% responden-

tów, najmniej jednak osoby w wieku od 35 do 44 lat (52%); nie prze-

szkadzają one 4,6% respondentów; 

f) w przypadku linków sponsorowanych w wyszukiwarkach poziom zde-

cydowanej akceptacji wynosi prawie 5%; 

g) najbardziej akceptowane wśród wymienionych przez portal form re-

klamy okazały się linki sponsorowane w treści artykułów (5%). 

Badania pokazują, że zdecydowana większość respondentów (84%) nie 

lubi żadnych reklam. Tylko 13% ma do nich pozytywny stosunek. Jeśli chodzi 

o stosunek do reklam zamieszonych w sieci aż 49% nie lubi ich, ale zmuszona 

jest je oglądać lub wysłuchiwać. 35% nie lubi reklam, ale nie ogląda ich i nie 

słucha. Respondenci niechętne przyznają się do tego, że reklama wywiera 

wpływ na ich decyzje zakupowe (Pourbaix de, 2015). Witczak (2015) wskazuje, 

że przekaz reklamowy w nowych mediach charakteryzuje się niskim poziomem 

akceptacji. Stosunek respondentów do reklam online jest w większości przy-

padków obojętny (serwisy społecznościowe, blogi, fora internetowe, TV inter-

netowa ora radio internetowe) oraz negatywny (e-mail, YouTube, banery). 

Polacy najczęściej łączą się z siecią celem komunikacji ze znajomymi 

(38%), poszerzania wiedzy (26%) oraz korzystania z poczty elektronicznej 

(21%). 40% respondentów uznało reklamy w sieci jako nudne, 7% jako niezro-

zumiałe. Najczęściej spotykaną przez respondentów w sieci reklamą była re-

klama pop-up (51%). Za największą ich wadę wskazano natarczywość (74%). 

Według respondentów reklama powinna być przyjazna dla internautów i współ-

grać z przeglądaną stroną internetową. Za najbardziej interesującą formę rekla-

my uznano baner (27%), za najmniej pop-up (6%). 27% respondentów przy-

najmniej raz dokonało zakupu od wpływem reklamy internetowej, pozostałe 

73% nie przyznaje się do takiego zakupu (Dudzik-Lewicka, Hofman-

Kohlmeyer, 2015). 

Reklama internetowa a decyzje zakupowe Polaków i Brytyjczyków 

Przeprowadzono badania ilościowe (11.2017‒02.2018) w Polsce i Wielkiej 

Brytanii z zastosowaniem kwestionariusza online. Skonstruowano dwa pytania 

kwalifikujące respondentów do badań, które dotyczyły kraju pochodzenia oraz 
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aktywności w e-handlu. Do analizy zakwalifikowano odpowiedzi 487 Polaków 

i 173 Brytyjczyków. Celem badań była identyfikacja zachowań zakupowych 

nabywców z Polski i UK pod wpływem reklamy internetowej z uwzględnie-

niem cech demograficznych. Sformułowano hipotezę badawczą, że internet 

przyczynił się do upodobnienia zachowań nabywców bez względu na pocho-

dzenie, ale uwarunkowania kulturowe implikują odbiór reklamy. 

Respondenci z Polski (PL) i z Wielkiej Brytanii (UK) intensywnie wyko-

rzystują sieć internetową. Dokonując podziału respondentów pod względem 

płci zauważono, że prawie 33% Polek łączy się z internetem częściej niż co 

godzinę, zaś Panów ‒ tylko 12%. Ciekawe wydaje się to, że prawie 14% brytyj-

skich mężczyzn korzysta z sieci raz dziennie, a pań raz dziennie korzysta tylko 

1,6% (rys. 1). 
 

 

Rysunek 1. Częstość korzystania się z internetu (%) ‒ płeć 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Respondenci często wchodzą do internetu, co wpływa na to, że wejścia są 

krótkie. Na rysunku 2 przedstawiono długość wejść do internetu z podziałem na 

płeć w badanych krajach. W UK 42,5% mężczyzn korzysta z sieci do 20 min, 

kobiet jest to 40%, natomiast w Polsce znacznie mniej kobiet (28,8%) i męż-

czyzn (ok. 23%) łączy się na tak krótki czas. Polki (36,9%) i Polacy (40,7%), 

najczęściej korzystają z internetu do godziny. 

Internet oferuje szeroką gamę aktywności. W tabeli 1 przedstawiono te, 

które użytkują respondenci. Nie zauważa się znaczących różnic, analizując po-

wody, dla których Polacy z różnym poziomem wykształcenia wchodzą do sieci. 

Bez wątpienia najczęstszym powodem jest śledzenie portali społecznościo-

wych. Tylko osoby z wyższym wykształceniem częściej sprawdzają pocztę 
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elektroniczną (ok.74%) niż śledzą portale (ok. 51%). Osoby te również najczę-

ściej, ze wszystkich grup, czytają aktualne wiadomości.  
 

Rysunek 2. Długość korzystania się z internetu (%) – płeć 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Tabela 1 

Powody, dla których Polacy korzystają z internetu według wykształcenia (w %) 

Powody korzystania z internetu 
Wykształcenie 

podstawowe zawodowe średnie licencjackie wyższe 

Sprawdzenie poczty elektro-

nicznej 
23,80 28,60 42,30 47,90 73,60 

Śledzenie portali społeczno-

ściowych 
85,70 71,40 79,60 73,00 50,60 

Udział w dyskusjach na forach 

dyskusyjnych 
9,50 0,00 2,50 4,90 2,30 

Czytanie wiadomości/ 

sprawdzanie pogody 
0,00 35,70 14,90 19,60 37,90 

Poszukiwanie informacji 42,90 50,00 46,30 56,40 47,10 

Udział w grach online 19,00 7,10 8,00 6,70 5,70 

Oglądanie filmów/słuchanie 

muzyki 
61,90 0,00 50,70 42,30 27,60 

Korzystanie z usług bankowo-

ści internetowej 
0,00 28,60 12,40 17,80 27,60 

Dokonywanie zakupów online 9,50 14,30 7,00 7,40 12,60 

Inne 9,50 0,00 2,50 1,80 2,30 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
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Brytyjczycy bez względu na wykształcenie o wiele częściej niż Polacy 

sprawdzają pocztę elektroniczną. Osoby z wykształceniem podstawowym 

uczestniczą w grach online (45,5%) i jest to jeden z najczęstszych powodów 

korzystania z internetu (tab. 2).  

Tabela 2 

Powody, dla których Brytyjczycy korzystają z internetu według wykształcenia (w %) 

Powody korzystania z internetu 
Wykształcenie 

podstawowe zawodowe średnie licencjackie wyższe 

Sprawdzenie poczty elektro-

nicznej 
54,50 80,00 67,60 65,50 82,10 

Śledzenie portali społeczno-

ściowych 
63,60 40,00 67,60 69,00 67,90 

Udział w dyskusjach na forach 

dyskusyjnych 
9,10 10,00 16,20 4,60 3,60 

Czytanie wiadomości/ 

sprawdzanie pogody 
27,30 40,00 24,30 29,90 28,60 

Poszukiwanie informacji 9,10 50,00 24,30 19,50 21,40 

Udział w grach online 45,50 0,00 21,60 9,20 7,10 

Oglądanie filmów/słuchanie 

muzyki 
36,40 10,00 24,30 46,00 21,40 

Korzystanie z usług bankowo-

ści internetowej 
0,00 20,00 24,30 11,50 17,90 

Dokonywanie zakupów online 27,30 10,00 18,90 21,80 17,90 

Inne 0,00 0,00 0,00 6,90 3,60 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Powodem, dla którego osoby poniżej 36. roku życia w Polsce korzystają  

z internetu jest śledzenie portali społecznościowych (84,3% oraz 76,7%), ten-

dencja ta maleje wraz z wiekiem. Osoby powyżej 35 lat korzystają z internetu 

celem sprawdzenia skrzynki elektronicznej – tutaj zauważa się rosnącą wraz  

z wiekiem tendencję. Im osoba starsza, tym częściej używa internetu jako źró-

dła aktualnych wiadomości i rzadziej jako narzędzia pozwalającego oglądać 

filmy i słuchać muzyki. Podobnie jak Polacy pod względem wieku zachowują 

się Brytyjczycy. 

W tabelach 1‒2 przedstawiono powody, dla których respondenci decydują 

się połączyć z siecią. Należy jednak zauważyć, że internet wykorzystuje się dla 

realizacji dodatkowych potrzeb. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że 

zarówno Polki (ok. 79%), jak i Polacy (70,5%) większość czasu w internecie 

spędzają śledząc portale społecznościowe. Ponad połowa Polek i Polaków, po 

zrealizowaniu potrzeby korzystania z sieci, sprawdza pocztę elektroniczną, po-

szukuje informacji oraz ogląda filmy i słucha muzyki. Wraz w wiekiem znaczą-
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co maleje potrzeba obecności w mediach społecznościowych oraz rozrywki  

w postaci oglądania filmów i słuchania muzyki. Wzrasta natomiast potrzeba 

sprawdzania e-maila oraz czytania wiadomości. Portale społecznościowe  

w wolnym czasie śledzi 49% Brytyjek oraz 48% Brytyjczyków, często spraw-

dzają także skrzynkę elektroniczną. Dodatkowo ponad połowa Pań czyta aktu-

alne wiadomości. Aż 48% Brytyjek podczas połączenia z siecią dokonuje zaku-

pów online. Około 44% Brytyjczyków czyta wiadomości oraz korzysta z usług 

bankowości internetowej. Wraz w wiekiem maleje potrzeba robienia zakupów 

online przez Brytyjczyków. 

Badania dowiodły, że większość reklam zamieszczonych na stronach in-

ternetowych jest odbierana przez internautów z zaciekawieniem. W Polsce re-

klama najczęściej ciekawi najmłodszych (osoby do 20 roku życia ‒ 65,2%),  

w Wielkiej Brytanii zaś osoby w wieku od 51 do 65 lat (88,9%). Zaskakująco 

różnią się także odpowiedzi osób zamożnych z Polski i UK. W Polsce osoby 

zarabiające więcej niż dwie średnie krajowe miesięcznie w 100% uznały, że 

reklamy w sieci nie zaciekawiły ich, zaś w Zjednoczonym Królestwie aż 83,3% 

osób o takich zarobkach (najwięcej) uznało, że reklamy są ciekawe (rys. 3). 
 

 

 

Rysunek 3. Czy reklamy ciekawią? (%) ‒ wiek 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

W reklamy klikają najczęściej osoby z wyższym wykształceniem z Polski 

(13,6%) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym w Wielkiej Brytanii (70%). 

Ciekawe jest to, że Brytyjczycy z wykształceniem licencjackim w dużej części 
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uznali, iż reklamy potrafią zaciekawić, po czym aż 66,7% odpowiedziało, że ich 

nie otwiera (rys. 4).  
 

 

Rysunek 4. Odsetek respondentów klikających w reklamy (%) ‒ wykształcenie 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Brytyjczycy płci męskiej najczęściej przyznają się do dokonywania zaku-

pów pod wpływem reklam (ponad 53%), w przeciwieństwie do Polaków, któ-

rych aż 67% uważa, że reklamy dostrzeżone w sieci nie mają wpływu na ich 

decyzje zakupowe.  

Zamożni i biedniejsi Polacy zgodnie uznają, że najbardziej wpływowa jest 

reklama w mediach społecznościowych. Wyjątkiem jest grupa osób zarabiają-

cych powyżej średniej krajowej, ale nie więcej niż dwie średnie krajowe, która 

nie jest skłonna do kupowania pod wpływem żadnej z reklam internetowych 

(tab. 3).  

Tabela 3 

Reklamy skłaniające Polaków do zakupu towarów i usług ‒ dochody (w %) 

Formy 

Wynagrodzenie 

< płaca 

mini-
malna 

płaca 

mini-
malna 

od 

mini-

malnej 

do 
średniej 

średnia 

krajowa 

od śred-

niej do 

dwóch 
średnich 

> dwie 

średnie 

Firmowe witryny www 24,1 20,7 25,8 22,8 20,0 36,4 

Reklamy w e-mailach 12,1 13,4 10,9 12,5 6,0 12,1 

Reklamy w wyszukiwarkach 10,3 7,3 5,5 12,5 16,0 12,1 
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Reklamy na portalach społecz-

nościowych 
37,9 40,2 35,2 47,1 24,0 36,4 

Reklamy przed lub w trakcie 

oglądania filmów 
12,1 8,5 7,0 14,7 8,0 3,0 

Newsletter 25,9 17,1 22,7 16,9 10,0 27,3 

Reklamy pop-up 0,0 3,7 0,8 2,9 4,0 3,0 

Reklamy pop-under 3,4 4,9 1,6 3,7 2,0 0,0 

Reklamy w formie tapety 3,4 9,8 5,5 6,6 6,0 12,1 

Reklamy stałe 15,5 20,7 28,1 20,6 14,0 21,2 

Żadne 19,0 23,2 19,5 20,6 38,0 21,2 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Najbiedniejsi i najbogatsi mieszkańcy Wielkiej Brytanii w szczególności 

dokonują zakupów po wejściu na stronę internetową danej marki, a pozostali po 

obejrzeniu przekazu na portalu społecznościowym (tab. 4). 

Tabela 4 

Reklamy skłaniające Brytyjczyków do zakupu towarów i usług ‒ dochody (w %) 

Formy 

Wynagrodzenie 

< płaca 

minimal-
na 

płaca 

minimal-
na 

od mi-

nimalnej 

do śred-
niej 

średnia 

krajowa 

od śred-

niej do 

dwóch 
średnich 

> dwie 

średnie 

Firmowe witryny www 43,3 31,8 42,9 31,3 31,3 66,7 

Reklamy w e-mailach 26,7 40,9 20,0 33,3 31,3 16,7 

Reklamy w wyszukiwar-

kach 
40,0 18,2 20,0 10,4 18,8 33,3 

Reklamy na portalach 

społecznościowych 
40,0 54,5 51,4 56,3 50,0 33,3 

Reklamy przed lub  

w trakcie oglądania filmów 
10,0 18,2 5,7 10,4 6,3 0,0 

Newsletter  16,7 9,1 28,6 25,0 28,1 16,7 

Reklamy pop-up  13,3 0,0 0,0 6,3 3,1 0,0 

Reklamy pop-under  3,3 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 

Reklamy w formie tapety 6,7 18,2 14,3 20,8 3,1 16,7 

Reklamy stałe 10,0 13,6 8,6 12,5 15,6 33,3 

Żadne 6,7 0,0 8,6 2,1 6,3 0,0 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
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W Polsce pod wpływem reklamy internetowej ubrania i obuwie kupują 

najmłodsi (do 20. roku życia – ok. 62%), w UK najczęściej kupują je w seg-

mencie 21–35 lat (68%). W grupie wiekowej 51‒65 lat najczęściej kupowano 

książki i płyty – odnotowano 67% w UK, a 45% wskazań w Polsce. Respon-

denci z najniższymi dochodami zarówno w Polsce, jak i UK pod wpływem 

reklamy internetowej dokonują zakupów odzieży i obuwia (odpowiednio 49% 

Polaków i 60% Brytyjczyków). W grupie respondentów dysponujących naj-

wyższymi dochodami najwięcej respondentów w Polsce dokonywało zakupów 

ubrań i książek, zaś w UK książek i sprzętu AGD/RTV. 

Na podstawie badań rozpoznano, że Polacy mają raczej pozytywny stosu-

nek do reklam w formie firmowych witryn www, a zdecydowanie negatywny 

do reklam pop-up i pop-under. Społeczeństwo brytyjskie, mimo większego 

zainteresowania reklamami, do większości typów tych reklam ma obojętny 

stosunek. Podobnie jak Polacy są zdecydowanie negatywnie nastawieni do re-

klam pop-up i pop-under. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań wtórnych i pierwotnych można wy-

wnioskować, że internet zrewolucjonizował zachowania nabywców. 33% Polek 

łączy się z internetem co godzinę, na krótki czas po to, by śledzić portale spo-

łecznościowe, sprawdzić pocztę lub poszukać informacji. Polacy częściej śledzą 

portale, Brytyjczycy zaś sprawdzają pocztę. Badania dowiodły, że większość 

emitowanych reklam jest ciekawa. Respondenci o wysokich dochodach w Pol-

sce (100%) stwierdzili natomiast, że reklamy nie są intersujące, zaś zamożni 

Brytyjczycy ocenili, że są ciekawe (80%). Im wyższe wykształcenie w UK tym 

rzadziej respondenci klikali w reklamy. W Polsce odsetek klikających jest 

znacznie mniejszy z tendencją odwrotną, im wykształcenie wyższe, tym czę-

ściej klikali w reklamy. Zarówno w Polsce, jak i w UK stwierdzono, że reklamy 

na portalach społecznościowych oraz stronach www skłaniają do zakupów. 

Ubrania i obuwie kupują w Polsce najmłodsi respondenci (do 20. roku życia) – 

w UK w segmencie 21–35 lat, natomiast w grupie wiekowej 51‒65 lat, odpo-

wiednio w UK 67% i 45% w Polsce, respondenci kupują książki. Należy pamię-

tać, że badania miały charakter deklaratywny. Istnieje konieczność badania 

efektywności poszczególnych rodzajów reklam, co może być przedmiotem 

rozważań kolejnych badań.  
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a Demographic Analysis 
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Problem dezinformacji konsumentów poszukujących 
informacji o usługach turystycznych za pośrednictwem 

internetu 

Kody JEL: D12; L83 

Słowa kluczowe: usługi turystyczne, konsument, internet, dezinformacja, ryzyko na-

bywcze 

Streszczenie. Szczególną rolę w procesie poszukiwania informacji o usługach tury-

stycznych odgrywa internet. Konsumenci w łatwy sposób mogą porównać ceny okre-

ślonych usług turystycznych, a także poznać opinie na temat wybranych usługodawców. 

Internet może być także źródłem dezinformacji. Powodem mogą być fałszywe komenta-

rze na temat określonych obiektów turystycznych, jakości obsługi, zmanipulowane 

zdjęcia obiektów pokoi czy też całych obiektów. Celem artykułu jest identyfikacja prze-

jawów dezinformacji, których ofiarami padli konsumenci korzystający z usług tury-

stycznych. Prawie 19% badanych zadeklarowało, że kilkukrotnie spotkało się z sytua-

cją, w której mimo pozytywnych informacji o usługodawcy, usługa turystyczna nie 

spełniła ich oczekiwań. Najczęstszym przejawem dezinformacji była różnica między 

standardem pokoju lub mieszkania udostępnionego przez podmioty świadczące usługi 

noclegowe. Wykorzystując technikę skalowania wielowymiarowego, odtworzono na 

postawie odpowiedzi 505 respondentów dwa wymiary dezinformacji w odniesieniu do 

nabytych usług turystycznych. Pierwszy wymiar dotyczy jakości oferty z podziałem na 

części wspólne/części przeznaczone do prywatnego użytku. Drugi wymiar dotyczy 

jakości oferty z uwzględnieniem stopnia jej materialności. 

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


Tomasz Szopiński 216 

Wprowadzenie 

Szczególny problem dostępu do informacji dotyczy usługturystycznych (Gło-

wacki, 2010). Rozwojowi nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych towarzyszą zarówno nowe możliwości, jak i obawy związane 

z korzystaniem z nich. Prawo bowiem nie nadąża za nowymi technologiami. 

Powoduje to wiele nadużyć związanych z manipulacjami konsumentami, którzy 

nie są w stanie zweryfikować dzięki internetowi rzetelności przekazu. Informa-

cja jest mieczem obosiecznym (Hayes, 2010, s. 122). Z punktu widzenia kon-

sumentów za niezbędne w procesie zakupu usług turystycznych jest sprawdze-

nie recenzji online (Schuckert, Liu, Law, 2015). Media społecznościowe stwa-

rzają jednak możliwość celowej dezinformacji konsumentów (Tsikerdekis, Ze-

adally, 2014).  

Celem artykułu jest identyfikacja przejawów dezinformacji konsumentów 

na rynku turystycznym, korzystających z internetowych źródeł informacji. Na 

początku autor dokonał przeglądu literatury dotyczącej wykorzystania nowo-

czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie planowania 

podróży oraz zagrożeń towarzyszącym temu zjawisku dla konsumentów-

internautów. W kolejnej części przedstawiono informacje o przeprowadzonym 

badaniu i dokonano charakterystyki próby badawczej. Następnie scharaktery-

zowano natężenie częstotliwości występowania wśród respondentów różnych 

przejawów dezinformacji w odniesieniu do usług turystycznych. Wykorzystując 

technikę skalowania wielowymiarowego, wskazano na dwa wymiary dezinfor-

macji. Całość artykułu kończą podsumowania i wnioski. 

Przegląd literatury 

Wybór oferty turystycznej obarczony jest dużym ryzykiem, ponieważ konsu-

mentowi trudno ocenić, na ile deklarowany przez oferujących poziom usług 

pokrywa się z tym, co faktycznie oferuje usługodawca. Weryfikacja oferty na-

stępuje w momencie, w którym konsument przybywa na miejsce i jest zbyt 

późno, aby wycofać się z transakcji bez ponoszenia kosztów (Szopiński, 2012, 

s. 72). Zakup produktu turystycznego jest czynnością ryzykowną, zwłaszcza  

w wypadku produktu nabywanego po raz pierwszy. Zakupowi takiemu towa-

rzyszy na ogół ryzyko podjęcia nietrafionej decyzji i poniesienia różnego rodza-

ju strat. Postrzegane ryzyko może powodować rezygnację z zakupu produktu 

przez konsumenta. Jest to czynnik wpływający w istotny sposób na zachowanie 

konsumenta oraz ofertę rynkową biur podróży i wielkość sprzedaży produktów 

turystycznych (Rudnicki, 2006). Problem ryzyka w decyzjach nabywczych pol-

skich konsumentów dotyczących m.in. usług turystycznych był przedmiotem 

badań m.in. Maciejewskiego (2010). Rynek usług turystycznych jest szczegól-

nie narażony na problem asymetrii informacji (Jaremen, Nawrocka, 2015; Pana-
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siuk, 2015). Asymetria informacji w turystyce występuje nie tylko w relacji 

usługodawca‒usługobiorca (touroperator‒konsument czy też agent turystyczny‒

konsument), ale także między kontrahentami np. touroperator‒agenci turystycz-

ni (Panasiuk, 2016). 

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne zrewolucjonizowa-

ły rynek usług turystycznych (Buhalis, O’Connor, 2005). Internet odgrywa 

ogromną rolę w procesie planowania podróży (Kim, Xiang, Fesenmaier, 2015). 

Opinie klientów wyrażane w internecie dotyczące określonych towarów lub 

usług wpływają silnie na decyzje innych konsumentów (d’Andria, 2013). Opi-

niotwórczą rolę w procesie podejmowania decyzji przez nabywców towarów 

lub usług pełnią blogi (Hsu, Lin, Chiang, 2013). Media społecznościowe od-

grywają duże znaczenie wśród internetowych źródeł informacji, pozwalających 

na planowanie podróży (Xiang, Gretzel, 2010). Opinie konsumentów w serwi-

sie Facebook dotyczące usług hotelarskich w dużym stopniu wpływają na decy-

zje innych konsumentów dotyczące rezerwacji określonych hoteli (Ladhari, 

Michaud, 2015). 

Z badań przeprowadzonych przez agencję marketingową Fuel obsługującą 

podmioty z branży hotelarskiej wynika, że zaufanie do opinii umieszczanych na 

stronach umożliwiających kupno usług turystycznych online spadło w ciągu 

roku o 50% (Butler, 2016). Pojawia się problem jakości i przydatności komen-

tarzy w usługach turystycznych (Choi, Mattila, Van Hoof, Quadri-Felitti, 2016; 

Fang, Ye, Kucukusta, Law, 2016; Filieri, 2016; Hunt, 2015; Kwok, Xie, 2016; 

Zhiwei, Sangwon, 2015). Powodem dezinformacji są oszukańcze recenzje two-

rzone w celu wprowadzenia w błąd konsumentów poszukujących informacji  

o różnych towarach lub usługach (Malbon, 2013). Pojawiają się prace analizu-

jące czynniki wpływające na rzetelność informacji umieszczanych w internecie 

dotyczących usług turystycznych (Chaves, Gomes, Pedron, 2012; Sparks, Per-

kins, Buckley, 2013; Tan, Chang, 2011). Podejmowane są próby stworzenia 

algorytmów, które wykrywałyby nieprawdziwe komentarze (Hu, Bose, Koh, 

Liu, 2012; Liu, Park, 2015; Zhang, Zhou, Kehoe, Kilic, 2016). 

Metodyka badania 

Celem artykułu jest przedstawienie wymiarów dezinformacji, które zostały 

zaproponowane i skategoryzowane po zebraniu odpowiedzi od studentów Wyż-

szej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na pytanie otwarte: Czy zda-

rzyła się Panu/ Pani następująca sytuacja: „Przed zakupem usługi turystycznej 

(np. wycieczki, noclegu, biletu lotniczego) poszukiwał Pan/Pani informacji  

w internecie o tej usłudze lub usługodawcy. Na podstawie pozytywnych reko-

mendacji zdecydował się Pan/ Pani na zakup konkretnej usługi. Mimo pozy-

tywnych opinii o dostawcy, usługa nie spełniła Pana/Pani oczekiwań”. Po uzy-

skaniu odpowiedzi na pytanie otwarte autor artykułu pogrupował otrzymane 
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odpowiedzi w jedenaście przejawów dezinformacji: 1) rzeczywista cena usługi 

była niezgodna z tą podaną na stronie; 2) standard pokoju/mieszkania różnił się 

od tego na zdjęciu; 3) standard obiektu i infrastruktury różnił się od tego na 

zdjęciu; 4) infrastruktura hotelu była niezgodna z przedstawionym opisem; 5) 

wygląd plaży/okolicy różnił się od tego przedstawionego na zdjęciu; 6) jakość 

oferowanej obsługi była dużo niższa niż opisywano w ofercie; 7) odległość  

z hotelu do centrum, plaży lub innych atrakcji była większa niż w ofercie; 8) 

usługodawca nie spełnił usług dodatkowych o których była mowa; 9) standard 

środka transportu był gorszy niż ten przedstawiony; 10) czas podróży był dłuż-

szy ten przedstawiony w ofercie; 11) inne. 

Do analizy danych wybrano odpowiedzi 505 respondentów zebrane za po-

średnictwem kwestionariusza ankiety umieszczonego w internecie w serwisie 

surveymonkey.com. Dane zbierano w okresie od kwietnia do czerwca 2015 

roku. Z odpowiedzi respondentów wynika, że 18,58% badanych kilkukrotnie 

spotkało się z sytuacją, w której mimo pozytywnych opinii o dostawcy, usługa 

turystyczna nie spełniła ich oczekiwań. 21,94% badanych spotkało się z powyż-

szą sytuacją jeden raz. Prawie 60% badanych nigdy nie spotkało się z powyższą 

sytuacją. Za pomocą programu ALSCAL zrekonstruowano wymiary dezinfor-

macji towarzyszące turystom/internautom. 

Zidentyfikowane przejawy dezinformacji konsumentów na rynku usług 

turystycznych 

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie częstotliwości spotkanych przez konsu-

mentów przejawów dezinformacji dotyczących zakupionych usług turystycz-

nych. Najczęstszym przejawem dezinformacji była różnica między standardem 

pokoju lub mieszkania udostępnionego przez podmioty świadczące usługi noc-

legowe. Na drugim miejscu znalazł się standard obiektu i infrastruktury. Trze-

cim najczęściej deklarowanym przejawem dezinformacji była jakość oferowa-

nej obsługi. 

Tabela 1 

Częstotliwość przejawów dezinformacji na rynku usług turystycznych deklarowanych 

przez respondentów 

Wyszczególnienie Liczbowo %* 

1. Rzeczywista cena usługi była niezgodna z ta podana na stronie 55 10,87 

2. Standard pokoju / mieszkania różnił się od tego na zdjęciu 155 30,63 

3. Standard obiektu i infrastruktury różnił się od tego na zdjęciu 103 20,36 

4. Infrastruktura hotelu była niezgodna z przedstawionym opisem  

w ofercie 51 10,08 

5. Wygląd plaży/okolicy różnił się od tego przedstawionego na zdjęciu 44 8,70 

6. Jakość oferowanej obsługi była dużo niższa niż opisywano w ofercie 96 18,97 

7. Odległość z hotelu do centrum, plaży lub innych atrakcji była większa 

niż w ofercie 35 6,92 
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8. Usługodawca nie spełnił usług dodatkowych o których była mowa 32 6,32 

9. Standard środka transportu był gorszy niż ten przedstawiony w ofercie 47 9,29 

10. Czas podróży był dłuższy ten przedstawiony w ofercie 32 6,32 

11. Inne 12 2,37 

* – 100%  = 505 respondentów. Odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ każdy z re-

spondentów mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź lub nie wybierać żadnej.  

Źródło: badanie własne. 

Na rysunku 1 przedstawiono zrekonstruowane za pomocą techniki skalo-

wania wielowymiarowego wymiary dezinformacji towarzyszące tury-

stom/internautom. Każda cyfra na rysunku odpowiada przejawowi dezinforma-

cji ponumerowanemu w tabeli 1. 
 

 

 

Rysunek 1. Zrekonstruowane za pomocą techniki skalowania wielowymiarowego  

wymiary dezinformacji towarzyszącego turystom/internautom 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dzięki mapie percepcyjnej zrekonstruowanej za pomocą techniki skalowa-

nia wielowymiarowego można badać podobieństwo przedmiotów, marek, prefe-

rencji. Podobieństwo można wyrazić przez odległość. Ich podobieństwo lub 

różnice mogą przejawiać się w różnych wymiarach. Analizując powyższą mapę 

percepcyjną, można zauważyć kilka wiązek obiektów, którymi są wskazywane 

przez respondentów problemy towarzyszące wybranym usługom turystycznym. 

Analizę zaczyna się od obiektów zlokalizowanych na krańcach mapy. W pierw-

szym wymiarze mamy dwie wiązki. Na jednym krańcu znajduje się wiązka 

problemów dotyczących: niejasności dotyczącej ceny, infrastruktury hotelu, 

wyglądu plaży, odległości z hotelu do centrum plaży lub innych atrakcji, braku 

dodatkowych obiecanych usług oraz problemów z czasem podróży i standardem 

środka transportu. Na przeciwnym krańcu tego wymiaru znajduje się problem 

dotyczący rozbieżności między oferowanym a rzeczywistym standardem poko-

ju lub mieszkania, w którym respondenci mieszkali podczas podróży turystycz-

nej. Mamy tutaj na dwóch krańcach problem dotyczący miejsca, w którym tury-

sta mieszka bezpośrednio (pokój mieszkanie) oraz problem dotyczący reszty 

infrastruktury przeznaczonej dla innych turystów. Pierwszy wymiar dotyczy 

jakości oferty z podziałem na części wspólne/części przeznaczone do prywatne-

go użytku. W drugim wymiarze mamy na krańcach osi problemy ze standardem 

obiektu i infrastruktury, który w rzeczywistości różnił się od tego na zdjęciu  

w ofercie oraz problem z jakością oferowanej usługi – dużo niższa niż przed-

stawiano w ofercie. Ci, którzy zwracali uwagę na problemy z infrastrukturą, 

zazwyczaj nie zwracali uwagi na problemy z jakością obsługi. Ten wymiar do-

tyczy jakości oferty z uwzględnieniem stopnia jej materialności. 

Skalowanie wielowymiarowe jest sposobem „zmiany rozmieszczenia” 

obiektów w celu uzyskania konfiguracji, która jest najlepszym przybliżeniem 

obserwowanych odległości. Program dokonuje iteracji przemieszczając obiekty 

w przestrzeni zdefiniowanej przez pożądaną liczbę wymiarów i sprawdza, na ile 

ta nowa konfiguracja odtwarza odległości między obiektami. Program stosuje 

algorytm minimalizacji funkcji Stress, co pokazuje, na ile dana konfiguracja 

odtwarza obserwowaną macierz odległości (Internetowy…, 2018). Autor arty-

kułu założył przeprowadzenie tylu iteracji, aż kolejna zmiana wartości funkcji 

Stress przy dwóch wymiarach będzie mniejsza od poprzedniej o 0,001. Program 

zatrzymał wykonywanie kolejnych iteracji przy wartości funkcji Stress wyno-

szącej 0,032 oraz przy współczynniku R2, wynoszącym 0,997. Wartości te 

świadczą o wysokiej jakości otrzymanego modelu. Oznacza to, że otrzymana 

konfiguracja rzetelnie odtwarza odległości pomiędzy analizowanymi obiektami. 

Podsumowanie 

Media społecznościowe zmieniły sposób dystrybucji informacji o usługach 

turystycznych (Qian, Hu, Zhang, 2015). Dzięki rozwojowi nowoczesnych tech-
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nologii informacyjno-komunikacyjnych, konsumenci zyskali możliwość łatwiej-

szego porównywania parametrów cenowych i pozacenowych ofert różnych usłu-

godawców. Jednocześnie usługodawcy zyskali nowe możliwości prowadzenia 

akcji promocyjnych, których nie mieli przed pojawieniem się internetu. Pojawi-

ły się nowe możliwości manipulacji informacjami przekazywanymi konsumen-

tom w celu skłonienia ich do korzystania z własnych usług, bądź zniechęcenia 

ich do korzystania z usług konkurentów. Przykładem mogą być zmanipulowane 

zdjęcia, które mają pokazać określony obiekt turystyczny jako bardziej atrak-

cyjny niż jest w rzeczywistości, czy też umieszczanie w internecie fałszywych 

recenzji obiektów turystycznych bądź świadczonych w nich usług. Pisane są 

one na zlecenie usługodawców przez osoby, które mają udawać dotychczaso-

wych klientów. 

Najczęstszymi przejawami dezinformacji wskazywanymi przez uczestni-

ków badania przeprowadzonego przez autora artykułu była różnica między 

rzeczywistym a przedstawionym w ofercie standardem pokoju lub mieszkania 

udostępnionego przez podmioty świadczące usługi noclegowe oraz różnica 

między faktycznym i oferowanym w internecie standardem obiektu turystycz-

nego i jego infrastruktury. Są to przejawy dezinformacji, które stosunkowo ła-

two dałoby się wyeliminować na etapie planowania podróży. Osoby umieszcza-

jące recenzje musiałyby dołączać filmy wideo, przedstawiające pokoje w hote-

lach, w których się zatrzymują czy też ogólny widok całego obiektu. Pomocne 

mogą być także zdjęcia 360 stopni, które inni klienci mogliby robić bez ko-

nieczności zakupu drogiego sprzętu elektronicznego. Trudniej zweryfikować 

rzeczywistą jakość obsługi. Wynika to z cech usług, którą jest niejednorodność. 

Ważna jest tutaj znajomość praw przysługujących konsumentom na rynku usług 

turystycznych. Ryzyko nieudanego zakupu przez internet może zwiększać nie-

dostateczna wiedza na temat praw przysługujących osobom dokonującym tego 

rodzaju transakcji (Maciejewski, 2014).  
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The problem of disinformation of the Consumer Searching for Information  

on Tourist Services via the Internet 

Keywords: tourist services, consumer, internet, disinformation, purchasing risk 

Summary. The internet plays a special role in the process of searching for information 

on tourist services. Consumers may easily compare prices of tourist services and read 

the opinions of others about selected service providers. However, the internet may also 

be a source of disinformation. The disinformation is presented as fake comments about 

tourist destinations and the quality of service or manipulative photographs of objects, 

rooms or the whole complexes. The objective of the paper is to identify the manifesta-

tions of disinformation that have misled the consumers of tourist services. Nearly 19% 

of the respondents in the study claimed that there have been several occasions when 

they came across a situation where despite positive opinions on a service provider, the 

tourist service has not lived up to their expectations. The most common disinformation 

was the difference between the standard of the room or apartment offered by accommo-

dation businesses and the actual one. Two disinformation dimensions regarding pur-

chased tourist services have been recreated from the answers provided by 505 respond-

ents by way of multidimensional scaling. The first dimension was concerned with the 

quality of the offer taking into consideration the common part and the part meant for 

private use. The second dimension was concerned with the quality of the offer taking 

into consideration its materiality. 
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Advergaming jako innowacyjna forma reklamowa 

Kody JEL: M0, M31, M37, M39 

Słowa kluczowe: innowacje marketingowe, advergaming, gry reklamowe, in-game-ads 

Streszczenie. Advergames są coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem pro-

mocji we współczesnym rynku reklamowym. Głównym celem artykułu jest identyfika-

cja stopnia akceptacji i analiza opinii graczy w stosunku do advergamingu. Przeprowa-

dzono badanie ankietowe, które pozwoliło na wskazanie istotnych trendów w temacie 

przedmiotu, a także na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Anali-

zując uzyskane wyniki, można wnioskować, że reklamy w grach są nie są w pełni ak-

ceptowane przez graczy. Jedynie 15,2% je akceptuje, a dla 24,3% są obojętne. W obsza-

rze wpływu płci na opinie, można stwierdzić, że płeć ma znaczenie przy identyfikacji 

zachowania graczy. W niektórych płaszczyznach różnice są znaczne, a przy innych 

znikome. Advergames to skuteczna innowacja marketingowa, która dzięki powiązaniu  

z internetem pozwala na wszechobecny i odpowiedni dostęp do odbiorców. 

Wprowadzenie 

Dzięki globalizacji oraz upowszechnieniu internetu coraz częściej działania 

reklamowe przenoszone są z tradycyjnych mediów na płaszczyznę sieci, podą-

żając za potencjalnymi klientami. Według raportu IAB (2017), wartość budże-

tów reklamowych polskich firm systematycznie rośnie, a głównym beneficjen-

tem jest właśnie medium internetu, które jest dominującym kanałem dla takich 

sektorów jak: motoryzacja, finanse, handel, telekomunikacja oraz żywność. 

Mimo zagrożenia, jakim może być wdrożone niedawno RODO, szacuje się że 

http://wnus.edu.pl/pl/miz/
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w 2018 roku rynek będzie rozwijał się stabilnie, a wydatki na reklamę w inter-

necie wzrosną mniej więcej o 9% i będą stanowić 35% całego rynku reklamo-

wego w Polsce. Podążając za konkurencyjnym rynkiem reklamy, firmy coraz 

częściej wdrażają innowacyjne rozwiązania, aby zwiększyć wskaźniki efektyw-

ności swoich działań. Zmieniają się także trendy, w 2018 roku największy na-

cisk kładziony jest na reklamy wideo, szczególnie w mediach społecznościo-

wych. Kampanie wideo stają się współcześnie kluczowym narzędziem w mar-

ketingu, a szczególnie komunikacji z klientem. Zaczynają powstawać dłuższe, 

niż 30-sekundowe, treści wideo, które do tej pory pojawiały się tylko na You-

Tube. Główną determinantą są większe zyski wywołane skuteczniejszymi for-

mami, szacuje się, że do 2019 roku wideo będzie stanowiło 80% całego ruchu 

internetowego.  

Innowacyjne rozwiązania reklamowe, które wciąż pojawiają się na rynku 

mają za zadanie wyróżnić ofertę/markę od konkurencji. We współczesnej go-

spodarce przedsiębiorstwa pragnące podnieść swoją konkurencyjność, czy na-

wet utrzymać ją na tym samym poziomie, muszą znaczącą rolę w swojej dzia-

łalności biznesowej zapewnić innowacyjności (Pomykalski, Blażlak, 2014,  

s. 149). Dzięki wykorzystaniu plików cookie, identyfikacji urządzeń oraz użyt-

kowników znaczenia nabiera także personalizacja przekazów reklamowych, 

bardziej precyzyjne są działania remarketinowe oraz istotniejsze są wskaźniki 

KPI (Key Performance Indicators). Jednym z innowacyjnych rozwiązań rekla-

mowych jest advergaming, czyli reklamy umieszczane we wszelkiego rodzaju 

grach. Głównym celem artykułu jest zatem identyfikacja stopnia akceptacji  

i analiza opinii graczy w stosunku do advergamingu. Aby osiągnąć założony 

cel, dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu, co pozwoliło na sfor-

mułowanie dwóch głównych problemów badawczych: 

1. Reklamy w grach są akceptowane przez graczy. 

2. Płeć ma duże znaczenie przy identyfikacji zachowania graczy. 

Przeprowadzono również badanie ankietowe, które pozwoliło na wskaza-

nie istotnych trendów w temacie przedmiotu, a także na uzyskanie odpowiedzi 

na postawione pytania badawcze. 

Istota i formy advergamingu 

Gry znane są już od czasów starożytnych. Pierwsze odnalezione przez archeo-

logów gry planszowe pochodziły z czasów starożytnej Mezopotamii, Egiptu  

i Rzymu. Głównym celem pierwszych gier była jedynie przyjemność (Tkaczyk, 

2012, s. 11‒13.). Współczesnymi motywatorami gier jest także chęć współza-

wodnictwa, hazard oraz możliwość interakcji z innymi graczami. Gracze z róż-

nych powodów podejmują rozgrywkę, dlatego można wyróżnić kilka ich rodza-

jów. Pierwszy określany jako zdobywca (achiever) stawia sobie cele związane  

z grą i dąży do ich realizacji. Jego motywacją są przeważnie osiągnięcia, po-
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ziomy i punkty. Głównym powodem do dumy jest jego formalny status. Kolej-

ny rodzaj to odkrywca (explorer), który stara się uzyskać jak najwięcej infor-

macji o mechanice gry. Jego motywacją do gry jest duży świat i możliwości 

(brak granic). Jako powód do dumy traktuje swoją wiedzę na temat „kruczków” 

w grze, szczególnie, gdy może podzielić się swoją wiedzą z mniej doświadczo-

nymi graczami. Innym rodzajem gracza jest społecznik (socializer), dla którego 

gra jest kontekstem do konwersacji oraz innych interakcji z pozostałymi współ-

graczami. Jego motywacją jest możliwość interakcji z innymi ludźmi, wzajem-

na pomoc oraz wszelkie sposoby komunikacji. Jest zadowolony z nawiązanych 

znajomości i kontaktów. Ostatni to tzw. zabójca (killer), który używa mechani-

zmów gry w celu wyrządzania szkody innym graczom. Jest najbardziej kontro-

wersyjnym, a zarazem najrzadszym rodzajem gracza. Motywuje go możliwość 

„zniszczenia” innych graczy i absolutna dominacja. Jego powodem do zadowo-

lenia jest osiągnięta w ten sposób reputacja (Stobiecka, Stobiecki, 2015, s. 256). 

Advergames (zwana również in-game-ads) są coraz powszechniej wyko-

rzystywanym narzędziem promocji na współczesnym rynku reklamowym. 

Głównym celem większości gier reklamowych jest dostarczanie rozrywki po-

wiązanej z przekazem reklamowym. Gry reklamowe projektowane są albo na 

zamówienie, czyli budowane od podstaw na potrzeby wymagań konkretnej 

firmy/marki, albo przez dostosowanie istniejących rozwiązań gamingowych, np. 

dodanie przekazów reklamowych do kontentu (Dziewanowska, Kacprzak- 

-Choińska, 2012, s. 193). Jeden z formatów przypomina tradycyjną lokację 

produktu, ale w grze, zaś w drugim przypadku advergame jest specjalnie stwo-

rzona, aby promować markę. Gra reklamowa jest zazwyczaj mniej skompliko-

wana niż zwykła gra (Cauberghe, Pelsmacker, 2010, s. 5). Podobny podział 

wprowadza M. Mitręga, który wyróżnia ATL (Above The Line), BTL (Below 

The Line) oraz TTL (Through The Line). ATL to gry, które powstały specjalnie 

na zlecenie danej marki, co jest wyraźnie podkreślone w grze. Są to przeważnie 

darmowe gry reklamowe. BTL to wszelkiego typu komercyjne formy umiesz-

czania marek w grach, obejmujące zarówno kreacje nieklikalnych linków  

w grze, jak i product placement. TTL charakteryzuje się natomiast przypad-

kiem, podczas gry użytkownik spotyka się z linkiem (hiperłączem), np. w trak-

cie ekranu wczytywania (Mitręga, 2013, s. 136). Inna typologia powstała ze 

względu na stopień kontroli nad możliwym sposobem interakcji gracza z logo-

typem. Wyróżnia się tutaj nieinteraktywną reklamę w tle, interaktywną reklamę 

o ograniczonym wykorzystaniu oraz interaktywną reklamę o dowolnym sposo-

bie wykorzystania.  

Jedna z najprostszych definicji charakteryzuje jako gry online zawierające 

treści marketingowe (Calin, 2010, s. 726). Według psychologów, gry i zabawy 

są wymieniane jako jeden z podstawowych środków do zdobywania samodziel-

ności społecznej przez dzieci. Gry w okresie dorastania mogą stanowić od-
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zwierciedlenie dorosłości, zaś dla dorosłych osób są formą przypomnienia dzie-

ciństwa, dzięki czemu mają szansę stać się jedną z podstawowych aktywności. 

Aby gra miała szanse być zauważona powinna (Gregor, Gotwald, 2012, s. 200):  

– sprawiać przyjemność osobie grającej, 

– nie mieć określonego zewnętrznie celu, tzn. jest motywowana we-

wnętrznie, 

– być spontaniczna i dobrowolna, 

– wymagać aktywnego zaangażowania, 

– być zależna od innych aktywności gracza. 

Ponadto udowodniono, że promowanie marki w formie advergaming ma 

pozytywny wpływ na jej rozpoznawalność (Cauberghe, Pelsmacker, 2010,  

s. 12; Gupta, Lord, 2012). Gra przeważnie tworzy interakcje i angażuje odbior-

cę, co wpływa pozytywnie na samą świadomość promowanej marki. Gra to 

technika budowania marki na oczach konsumentów (Dahl, Eagle, Fernandez, 

2006, s. 181‒189). Pozytywny wizerunek wzmacniany jest zaś przez afirma-

tywne odczucia odbiorcy, szczególnie humor, który z większym prawdopodo-

bieństwem skupia uwagę, zwiększa stopień zainteresowania przekazem na te-

mat marki (Karpińska-Krakowiak, 2016, s. 101). 

Istotną zaletą advergamingu jest możliwość włączenia wiadomości rekla-

mowej w środowisko rozgrywki, co sprawia, że użytkownicy nie tylko kształtu-

ją swoją opinię na temat reklamowanych produktów, ale także bardzo często 

komunikują się z producentami zwiększając świadomość marki. Wśród innych 

zalet należy wyróżnić to, że gra wiąże się z emocjami, chwilą szczęścia, co 

zwiększa pozytywny odbiór marki. Dzięki zaangażowaniu gracza, reklamodaw-

ca może łatwo wstawić, w odpowiednim momencie, komunikat, logotyp lub 

promowany produkt. Ponadto, dzięki dynamicznej integracji reklamy z grą wi-

deo, istnieje możliwość pomiaru na bieżąco i analizy wpływu kreacji reklamo-

wej. Reklamy w grze mają wysoki wskaźnik akceptacji, nie tylko są tolerowane 

przez użytkowników, ale jak wykazały badania, ponad 70% graczy uważa, że 

jest to pożądane i odpowiednie – urealniają i dodają autentyzmu, wirtualnemu 

światu, a nawet w niektórych przypadkach, obniża cenę gry (Ghirvu, 2012).  

W odróżnieniu od innych form reklamy, advergames mogą tworzyć duże zaan-

gażowanie w cele gry i los postaci, co z pewnością pomaga w zapamiętaniu 

marki i pozytywne doświadczenia użytkownika (Purswani, 2012, s. 60). 

Warto zwrócić także uwagę, że advergaming funkcjonuje jako forma mar-

ketingu wirusowego, zyskuje nawet przewagę w porównaniu do najpopularniej-

szego obecnie typu viral. Z uwagi na to, że popularny serwis wideo, YouTube, 

przesycony jest różnego rodzajami virali, advergaming wydaje się efektywniej-

szą formą reklamy. Grę reklamową klienci mogą postrzegać jako swego rodzaju 

dodatek do produktu (kupując produkt można grać w grę, aby wygrać nagrody 

lub rywalizować). Aby wzmocnić relacje z klientami, jakość gry reklamowej 
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oraz samej kreacji reklamowej, powinny być zaprojektowane w taki sposób, 

aby gracz postrzegał je wyłącznie w pozytywnym aspekcie (Mracek, Mucha, 

2011). 

Popularność gier reklamowych w opinii internautów  

Aby osiągnąć postawiony cel, przeprowadzono badanie ankietowe; narzędziem 

badawczym był kwestionariusz ankiety zamieszczony w formularzach Google, 

do którego link rozdystrybuowano wśród internatów. W badaniu wykorzystano 

pytania otwarte oraz zamknięte – jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Za-

kres czasowy badania to maj‒czerwiec 2018 roku. W badaniu wzięły udział 124 

osoby (85% w wieku 18‒30 lat), zastosowano dobór celowy przypadkowy. 

Techniki celowego doboru są znacznie tańszym rozwiązaniem, co prawda nie 

pozwalają na określenie poziomu błędu oraz wyznaczenie poziomu dokładności 

szacowań, ale mogą być z powodzeniem stosowane w przypadku badań wstęp-

nych (Szreder, 2004, s. 45). Próbę badawczą stanowili internauci, którzy  

w ostatnim czasie grali w różnego rodzaju gry internetowe. Wśród badanych 

znalazły się 92 kobiety (74,2%) oraz 32 mężczyzn (25,8%).  

Pierwsze pytania ankietowe miały za zadanie identyfikację czasu poświę-

canego na różnego rodzaju gry, dzieląc je ze względu na wykorzystywane urzą-

dzenie. Najmniej osób korzysta z konsol (21,8%) (tab. 1), znacznie częściej 

badani korzystają z komputerów osobistych (42,7%) oraz smartfonów (57,9%). 

Różnice między preferencjami płci zauważa się przy komputerze PC, na którym 

gra prawie dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet (tab. 2).  

Tabela 1 

Czas poświęcony na gry na konsoli ze względu na płeć (w %) 

Czas poświęcany na gry Kobiety Mężczyźni Ogólnie 

Nie gram 78,3 78,1 78,2 

Mniej niż 1 h na tydzień 16,3 9,4 14,5 

Od 1 do 5 h na tydzień 3,3 3,1 3,2 

Powyżej 5 h na tydzień 2,1 9,4 4,1 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, n = 124. 

Tabela 2 

Czas poświęcony na gry na PC (Personal Computer) ze względu na płeć (w %) 

Czas poświęcany na gry Kobiety Mężczyźni Ogólnie 

Nie gram 64,1 37,5 57,3 

Mniej niż 1 h na tydzień 17,4 9,4 15,3 

Od 1 do 5 h na tydzień 6,5 18,5 9,7 

Powyżej 5 h na tydzień 12,0 34,6 17,7 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, n = 124. 
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Mimo że grono graczy na smartfonach jest najliczniejsze, to najwięcej cza-

su poświęcane jest klasycznym grom PC. Może to wskazywać, że gry na urzą-

dzenia mobilne są uruchamiane, aby uprzyjemnić bierny czas, np. oczekiwania 

w kolejkach, podróży w komunikacji publicznej czy nawet przed zaśnięciem  

w łóżku (CNET, 2012).  

Popularność urządzeń mobilnych została potwierdzona w wynikach kolej-

nego pytania (tab. 3), ponad połowa ankietowanych uznała, że wykorzystuje 

smartfony do gier. Prawie 50% dorosłych Polaków korzysta z tego rodzaju tele-

fonów, ale prócz możliwości komunikacji, coraz częściej wykorzystywane są 

jako aparaty fotograficzne, budziki, zegarki, kalendarze, notatniki, portfele,  

a także telewizory i konsole.  

Tabela 3 

Czas poświęcony na gry na smartfony ze względu na płeć (w %) 

Czas poświęcany na gry Kobiety Mężczyźni Ogólnie 

Nie gram 40,2 46,9 41,9 

Mniej niż 1 h na tydzień 27,2 21,9 25,8 

Od 1 do 5 h na tydzień 27,2 15,6 24,2 

Powyżej 5 h na tydzień 5,4 15,6 8,1 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, n = 124. 

Wśród najpopularniejszych gier wymienianych przez respondentów ziden-

tyfikowano: The Sims (12,9%), League of Legends (9,7%), Wiedźmin (8,9%), 

FIFA (7,3%) oraz Candy Crush (6,5%). Rzadziej pojawiają się takie tytuły jak: 

World of Warcraft, GTA, Skyrim, czy Quizowanie. Wskazane pozycje pokry-

wają się rankingami oraz listami bestsellerów gier w Polsce (GryOnline, 2017). 

Większość z nich zawiera różne formy reklamowe (tab. 4), szczególnie The 

Sims, gdzie w jednym z dodatków meble wykorzystywane do umeblowania 

mieszkania postaci były wiernym odwzorowaniem rzeczywistych mebli ofero-

wanych przez IKEA. W innym dodatku do gry pojawiły się stylowe ubrania 

oraz inne modne akcesoria: biżuteria, torebki, okulary i inne produkty z kla-

sycznej serii firmy H & M. W GTA zaś: San Andreas brand Coca Cola często 

występował obok głównego bohatera trzeciej części z serii Grand Theft Auto.  

Tabela 4 

Udział gier z reklamami, w które grają respondenci (w %) 

Udział gier z reklamami Kobiety Mężczyźni Ogólnie 

Prawie w żadnej 14,1 12,5 13,9 

W niewielu 28,3 40,6 31,5 

W co drugiej 7,6 6,3 7,3 

W większości 17,4 21,9 18,5 

Prawie w każdej 10,9 9,4 10,5 

Nie wiem/nie gram 21,7 9,3 18,3 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, n = 124. 
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Aż 73,5% respondentów deklaruje, że grają w darmowe rozwiązania (tab. 

5), wynik ten w porównaniu z innymi krajami jest bardzo wysoki, gdyż 51% 

francuskich graczy deklaruje brak zakupów gier (Kanadyjczyków – 48%, Hisz-

panów – 50%). Uzyskany wynik może być zawyżony z powodu stosunkowo 

młodej grupy wiekowej respondentów (18‒30 lat). Zdecydowanie więcej męż-

czyzn niż kobiet jest w stanie zapłacić za gry. 

Tabela 5 

Miesięczne kwoty wydawane na gry (w %) 

Kwota Kobiety Mężczyźni Ogólnie 

0 zł 78,3 59,4 73,5 

1‒50 zł 12,0 28,1 16,1 

51–100 zł 3,3 9,4 4,8 

Powyżej 100 zł 6,4 3,1 5,6 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, n = 124. 

W tabeli 6 wskazano na stosunek do reklam, które są widoczne w grach. 

Tabela 6 

Stosunek do reklam w grach ze względu na płeć (w %) 

Stosunek do advergame Kobiety Mężczyźni Ogólnie 

Denerwują 71,4 78,7 76,7 

Są obojętne 28,6 22,7 24,3 

Zachęcają do zakupu 7,1 4,0 4,9 

Urealniają grę 7,1 1,3 2,9 

Powodują zapamiętanie marki 7,1 4,0 4,9 

Są akceptowalne 16,3 14,2 15,2 

Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, n = 103. 

Zdecydowanie najczęściej zaznaczanym odczuciem po napotkaniu rekla-

my w grze jest zdenerwowanie. Co prawda z uwagi na subiektywny i deklara-

tywny charakter badania ankietowego wyniki należałoby powtórzyć, wykorzy-

stując bardziej precyzyjne i wiarygodne metody badawcze, jak np. neuromarke-

ting lub eyetraking, co pozwoliłybo uzyskać bardziej obiektywne informacje. 

Samo sformułowanie „reklama” wydaje się określeniem powodującym w więk-

szości społeczeństwa negatywny stosunek. Prawie co czwarty ankietowany ma 

neutralny stosunek do advergamingu. Znacznie więcej kobiet niż mężczyzn 

uważa natomiast, że niektóre formy reklam urealniają rozgrywkę, a nawet za-

chęcają do zakupu reklamowanego produktu. Więcej mężczyzn niż kobiet de-

nerwuje się po napotkaniu przekazów reklamowych w grach. 
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Podsumowanie 

Advergames to skuteczna innowacja marketingowa, która dzięki powiązaniu  

z internetem, pozwala na wszechobecny i odpowiedni dostęp do odbiorców. 

Zalety tej formy to immersja, pozytywny odbiór, możliwość wielokrotnego 

powtarzania przekazu oraz ogólnodostępność. Firmy korzystające z adverga-

mingu powinny wykorzystać to narzędzie jako metodę edukowania konsumen-

tów, a przez wdrożenie RODO szczególnie uważnie egzekwować prawa ochro-

ny danych i dobra graczy. Advergaming będzie nadal rosnąć ze względu na 

coraz bardziej powszechne wykorzystanie, niską inwazyjność przekazu i zwięk-

szające się nakłady finansowe lokowane w to innowacyjne rozwiązanie. Anali-

zując uzyskane wyniki, można odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, 

czyli reklamy w grach nie są w pełni akceptowane przez graczy. Jedynie 15,2% 

je akceptuje, a dla 24,3% są one obojętne. W obszarze wpływu płci na opinie, 

można stwierdzić, że płeć ma znaczenie przy identyfikacji zachowania graczy. 

W niektórych płaszczyznach różnice są znaczne, a w innych – znikome.  
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Advergaming as an Innovative Advertising Form 

Keywords: marketing innovations, advergaming, advertising games, in-game-ads  

Summary. Advergames are an increasingly popular advertising tool in the modern 

advertising market. The main purpose of this study is to identify the acceptance level 

and analyze players' opinions in relation to advergaming. A questionnaire was carried 

out, which allowed to indicate significant trends in the subject, as well as to obtain an-

swers to the questions asked. Analyzing the results obtained, it can be concluded that 

gaming ads are not fully accepted by players. Only 15.2% accept it, and for 24.3% they 

are indifferent. In the area of gender influence on opinions, it can be stated that gender 

is important in identifying the behaviour of players. In some areas the differences are 

great and there are no differences in others. Advergames is an effective marketing inno-

vation that, thanks to the connection to the internet, allows ubiquitous and adequate 

access to the recipients. 
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Streszczenie. Znajomość rynku to w dzisiejszych czasach podstawa sukcesu wielu 

przedsiębiorców. W ujęciu regionalnym staje się ona również niezmiernie ważna. Tury-

sta to specyficzny klient, który z reguły najpierw wybiera destynację podróży, a potem 

dopiero zakres usług niezbędny do zaspokojenia potrzeb. Z tego względu dla każdego 

przedsiębiorcy obsługującego turystę szeroka wiedza o rynku regionu jest szczególnie 

istotna. Kształtowanie sieciowych regionalnych produktów turystycznych wymaga 

szczególnego podejścia interdyscyplinarnego w zakresie polityki rozwoju, jego progra-

mowania, planowania uwzględniając aspekty ekonomiczne, przestrzenne i administra-

cyjne. Celem artykułu jest pokazanie złożoności problemu zbierania i weryfikacji in-

formacji rynkowych w rozwoju regionalnych produktów sieciowych w turystyce. Waż-

nym aspektem jest przedstawienie problemu od strony podmiotów kształtujących takie 

produkty. Artykuł oparto na analizie literatury przedmiotu oraz badaniu ankietowym 

przeprowadzonym wśród kreatorów oferty turystycznej regionu na przykładzie woje-

wództwa pomorskiego.  

Wprowadzenie 

Specyfika regionalnych produktów sieciowych polega na ich złożoności i wie-

lowymiarowości (Maciąg, 2015, s. 40‒45). Funkcja turystyczna jest często 

mocno związana z innymi funkcjami regionu, a twórcy produktów turystycz-

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


Marzena Wanagos 236 

nych nieustannie potrzebują informacji rynkowych (Wanagos, 2009, s. 587‒

596). Informacje rynkowe dotyczące profilu odbiorcy, oferty konkurencji, ofer-

ty partnerów, rynku pracy i wiele innych niezbędne są do prawidłowego efek-

tywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rzetelna i kompleksowa informacja 

jest również podstawą współpracy i partnerstwa między przedsiębiorstwami  

i tworzenia łańcucha wartości (Czernek, 2012, s. 20; Rapacz, Gryszel, 2010,  

s. 298). W literaturze często współpracę podkreśla się jako podstawę rozwoju, 

nie tylko w skali lokalnej czy regionalnej, ale także międzynarodowej (Studzie-

niecki, 2016, s. 235‒241; Kizielewicz, Lukovic, 2013, s. 174‒181). 

Informacja i wymiana informacji między partnerami daje zatem wiele 

możliwości współczesnej ekonomii (Marciszewska, 2017, s. 319‒334). Problem 

zbierania i wymiany informacji dla celów rozwoju turystyki, w tym kształtowa-

nia turystycznych produktów sieciowych, powinien być kluczowy. Szczególnie 

istotne stają się więc pytania: co zrobić, aby informacje rynkowe były zbierane, 

analizowane i udostępniane? Jak zorganizować monitoring rynku turystyczne-

go, aby służył rozwojowi regionalnemu i poszczególnym przedsiębiorcom? 

Jakie informacje są najbardziej potrzebne i użyteczne? 

System monitoringu rynku to wieloczynnikowy (funkcjonalnie, organiza-

cyjnie, przestrzennie i czasowo) złożony system, traktowany jako proces i me-

todologia badań (o określonym zakresie metod badawczych, stanowiących  

o jego funkcjonalności) oraz w kontekście materialno-organizacyjnym jako 

struktura – zbiór złożony z powiązanych procedur działania, technologii i na-

rzędzi informacyjnych, rozwiązań organizacyjnych i prawnych, zbiorów danych 

(mierników, wskaźników) i opracowań wynikowych oraz współpracujących 

instytucji (tzw. otoczenia instytucjonalnego) i obsługujących ten system zespo-

łów ludzkich (Dąbrowski, 2009).  

W odniesieniu do rynku turystycznego w skali regionalnej badane są naj-

częściej: ruch turystyczny, elementy podaży turystycznej i aspekty wizerunko-

we miasta. Dane statystyki publicznej ograniczają się do kilku informacji, np. 

liczby miejsc noclegowych czy wykorzystania miejsc noclegowych (Żabiński, 

2009, s. 23). W rezultacie nie daje to obrazu całości zachodzących zjawisk  

i procesów związanych z turystyką danego obszaru. Monitoring powinien być 

prowadzony w sposób systemowy, mieć charakter ciągły, w perspektywie wie-

loletniej, w metodologii umożliwiającej porównywanie i korelację informacji 

(Czochański, 2013, s. 23). Informacje z prowadzonego monitoringu rynku po-

winny docierać do zainteresowanych podmiotów organizacji ruchu turystyczne-

go. Jednocześnie więc z wprowadzeniem systemu badania rynku powinny być 

prowadzone działania w zakresie komunikacji – szerokiego informowania zain-

teresowanych podmiotów (Smalec, 2011, s. 489‒502). 

Celem artykułu jest pokazanie istoty dostępu do informacji i jej weryfika-

cji w rozwoju regionalnych produktów sieciowych w turystyce. Produkt siecio-
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wy to specyficzny produkt, który tworzy najczęściej wiele podmiotów. Zbiera-

nie i interpretowanie informacji rynkowych ma zatem inny charakter niż  

w przypadku jednego podmiotu (organizacji). 

Powstają pytania: kto powinien taki monitoring prowadzić, jakich infor-

macji powinien dotyczyć, jaka metodologia powinna być stosowana przy zbie-

raniu i interpretowaniu wyników. Problemem jest też to, jakie kanały informacji 

powinny być wykorzystywane w celu przekazywania wyników do zaintereso-

wanych podmiotów. 

W artykule oparto się na analizie literatury przedmiotu oraz badaniach 

własnych przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego. Posłużono się 

kwestionariuszem ankietowym, w którym zadano pytania przedsiębiorcom. Na 

podstawie ich odpowiedzi przedstawiono wnioski.  

Specyfika monitoringu rynku sieciowych produktów turystycznych 

Analiza literatury wskazuje, że zagadnienie produktu turystycznego w kontek-

ście obszaru jest złożone i zróżnicowane. Zgodnie z propozycją M. Daszkow-

skiej (1998, s. 18‒19) opartej na typologii usług, produkt turystyczny może być 

definiowany w ujęciu potencjału, procesu i wyniku.  

W podejściu do produktu, w kontekście potencjału, najważniejsza jest 

zdolność (gotowość) do świadczenia usług. Produkt turystyczny jest ofertą 

możliwą do konsumpcji przez turystę podczas podróży. Oferta miejsc (np. re-

gion, miasto) to wszystko, z czego może potencjalnie skorzystać turysta na da-

nym obszarze (np. walory, atrakcje, usługi). Sieciowe produkty w tym kontek-

ście są specyficzne, gdyż dają możliwości do skorzystania z wielu atrakcji  

i usług w sposób zorganizowany i często w postaci gotowej oferty. Charaktery-

zują się wysoką gotowością do konsumpcji. Warto podkreślić także znaczenie 

wizerunku danego regionu, który jest procesem stałej i aktywnej pracy wielu 

podmiotów (Smalec, 2009). Analiza rynku w tym kontekście pozwala na lepsze 

wykorzystanie istniejącego potencjału obszaru (walorów czy usług), ale rów-

nież lepsze poznanie potrzeb turystów (Szostak, 2010, s. 210). Zaspokojenie 

potrzeb klienta gwarantuje natomiast wyższą satysfakcję, dzięki zaoferowanej 

gotowej ofercie. Turysta może efektywniej wykorzystać swój czas. Monitoring 

takiego produktu oparty jest na kontroli efektywności przedstawionej koncepcji 

i daje możliwości korekty.  

Podejście do produktu jako procesu pokazuje sposoby dojścia do finalnego 

kształtu produktu. Procesy realizowane są na wielu etapach, przez różne pod-

mioty i uzależnione są od wielu czynników. Analiza procesu to analiza sposobu 

organizacji, zarządzania, marketingu. Poznanie procesów powstawania i moż-

liwości budowania oferty jest podstawą tworzenia produktów sieciowych. Spe-

cyfika produktów sieciowych oparta jest na przemyślanych koncepcjach i spo-

sobach dojścia do założonych celów. Cele te muszą być korzystne dla wielu 
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uczestników rynku. Monitoring pozwala także na korygowanie i aktualizowanie 

oferty.   

Produkt w kontekście wyniku to efekt materialny/niematerialny, pewna 

wartość dla klienta rozumiana jako indywidualna lub zbiorowa korzyść. Pro-

dukt sieciowy sam w sobie jest efektem wielu działań różnych podmiotów.  

W sumie ma stanowić wyższą wartość dla turysty, być bardziej dostępny i bar-

dziej opłacalny zarówno dla klienta, jak i oferodawców. Monitoring rynku  

w takim ujęciu pozwala na analizę korzyści (ekonomicznych, społecznych, 

przestrzennych) związanych z istnieniem produktu sieciowego. Pozwala rów-

nież na wyciąganie wniosków i rekomendacji do zwiększenia możliwości re-

gionu i osiągania większych korzyści. 

Z definicji monitoring to proces regularnego gromadzenia i analizowania 

danych ilościowych i jakościowych oraz systematyczne pomiary określonych 

zjawisk, przeprowadzane przez z góry określony czas, najczęściej w ściśle okre-

ślonych interwałach czasowych, według ściśle określonych metod i obejmujące 

określony przedmiot badań. Monitoring to narzędzie systemu zarządzania roz-

wojem, ale również złożony system organizacyjny. Tak jak w tworzeniu wspól-

nego produktu turystycznego powinien istnieć lider produktu, tak w zakresie 

monitoringu potrzebny jest podmiot wiodący i koordynujący procesy (Żabiński, 

2009, s. 20). 

Budowa właściwego systemu monitorowania zjawisk i procesów związa-

nych z turystyką wynika przede wszystkim z celów, jakim monitoring ma słu-

żyć oraz z realizowanych funkcji. Monitoring może mieć charakter wyłącznie 

informacyjny i służyć jedynie przedstawianiu cech i parametrów wielkościo-

wych, ale może mieć też charakter kontrolny, wyjaśniający przyczyny zjawisk  

i cech podmiotu monitoringu.   

Zanim zatem podejmie się wyzwanie monitoringu, oprócz wskazania 

podmiotu, który będzie się tym zajmować, należy odpowiedzieć na kilka pod-

stawowych pytań: jaki jest cel monitoringu, komu ma on służyć, które informa-

cje są niezbędne do osiągania wyższej efektywności? Pytania te i inne powinny 

być uzgodnione przez wszystkie podmioty tworzące produkt. Należy również 

pamiętać, że monitoring powinien na stałe wykorzystywać porównywalną me-

todologię i mieć charakter powtarzalności nawet przez wiele lat. Oczywiste jest 

to, że wraz z ewolucją rynku będą pojawiać się potrzeby modernizacji i aktuali-

zacji elementów monitoringu, zarówno problemów, jak i metod. 

Monitoring produktów sieciowych jest specyficzny i niełatwy, powinien 

być nieodłącznym elementem procesów zarządzania i marketingu (Florek, 

2006, s. 43‒67; Szromnik, 2010, s. 174‒184). Wymaga międzysektorowej poli-

tyki turystycznej (Sołtysik, 2013, s. 14). Niezbędna jest też koordynacja wielu 

działań nie tylko związanych ze zbieraniem informacji, ale także z jej populary-

zacją i wykorzystaniem. W procesie tym powinny uczestniczyć wszystkie pod-
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mioty związane z obsługą turysty reprezentujące również np. transport, instytu-

cje kulturalne (Kotylak, Małachowski, 2017, s. 757‒767) oraz sam turysta 

(Skowron, 2013, s. 18). 

Przy działaniach związanych z monitoringiem, niezmiernie przydatne jest, 

aby funkcjonował niezależny podmiot, który występuje w interesie wszystkich, 

którzy tworzą wspólną ofertę. Powołanie takiego podmiotu najczęściej zależy 

od rodzaju współpracy, ale także od poziomu rozwoju danej współpracy 

(March, Wilkinson, 2009, s. 455‒462). Czasem w takim charakterze może wy-

stąpić lokalna czy regionalna organizacja turystyczna, czasem inna organizacja 

non profit, może być to również instytucja samorządu terytorialnego (np. woje-

wództwo, powiat czy gmina), samorząd gospodarczy (zrzeszenia podmiotów 

gospodarczych), a także jakaś instytucja badawcza np. uczelnia czy instytut. 

Najbardziej naturalne wydawałoby się, że takie zadania realizować będzie miej-

scowa, lokalna czy regionalna organizacja turystyczna, w ramach jednego  

z zadań wynikających ze statutu. W praktyce jednak może być różnie i wszyst-

ko zależy od woli podmiotów, które tworzą ofertę produktu sieciowego.   

Oddzielnym problemem jest udostępnianie danych i ich popularyzacja – 

czy i w jaki sposób, jakimi kanałami informacje powinny być przekazywane.  

W kształtowaniu produktów sieciowych jest to szczególnie istotne. Oprócz 

zbierania danych i ich analizy powinien być zatem opracowany system i narzę-

dzia przekazywania wyników zainteresowanym podmiotom. 

Znaczenie monitoringu rynku turystycznego ma wymiar teoretyczny – 

znalezienie rozwiązań metodologicznych badania turystyki, dostosowanej do 

określonej specyfiki regionu i możliwości rozwojowych, oraz praktyczny ‒ 

wdrażanie, doskonalenie, wykorzystywanie zebranych informacji prowadzony 

w sposób ciągły, aby podnosić sprawność posługiwania się danymi w celach 

zarządczych i rozwojowych, dostosowując się do zmieniającego otoczenia. 

Ważny jest także w celach racjonalnej gospodarki turystycznej, aby sprzyjać jej 

rozwojowi, jak również ograniczać jej negatywny wpływ (Forsyth, Dwyer, 

Clarke, 1995, s. 265‒282; Dietrich, Garcia-Buades, 2009, s. 512‒521). 

Współczesna gospodarka silnie podlega prawom konkurencji. Podstawą 

konkurencyjności jest efektywna polityka rozwoju obszaru, a ta powinna rea-

gować na zmiany zachodzące w otoczeniu (Małachowski, 2015, s. 225‒235). 

Aby to było możliwe, niezbędna jest stała analiza czynników, zjawisk, proce-

sów, co warunkuje skuteczne podejmowanie decyzji (Czochański, 2013, s. 50). 

Koniecznością staje się prowadzenie równoległych działań w zakresie: 

 diagnozowania stanu turystyki w aspekcie społeczno-gospodarczej  

i przestrzennej, 

 monitorowania zmian zjawisk i procesów w zakresie gospodarki tury-

stycznej, 
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 analizy trendów rozwoju i diagnozowania mechanizmów ich powsta-

wania, 

 wnioskowania, ewaluacji, oceny i rekomendacji do podejmowanych 

decyzji, 

 weryfikacji i wprowadzanie korekt podejmowanych działań w zakresie 

rozwoju turystyki, 

 prognozowania zmian związanych z rynkiem turystycznym oraz sta-

wianie celów zgodnych z potencjałem rynku. 

Monitoring w kwestii naukowej i praktycznej, zarówno ze względu na me-

todykę, jak i zakres podejmowanych badań, powinien być ujęty w proces,  

w skład którego wchodzi: 

a) diagnozowanie przedmiotu badań – szczegółowość i częstotliwość po-

miaru, metod, cech – w kontekście statystycznym, przestrzennym i cza-

sowym; 

b) organizacja zasobów danych – np. hierarchizacja danych, systematyza-

cja, poziomy odniesienia, struktura informacji; 

c) dobór wskaźników – sposób doboru i grupowania wskaźników, ich 

wartość i możliwości wykorzystania przez praktyków.  

W dyskusji nad badaniem konkretnego obszaru, regionu czy miejscowości 

należy odpowiedzieć najpierw na kilka pytań: do czego potrzebny jest system 

monitoringu, jak system monitoringu może służyć tworzeniu i realizacji założeń 

rozwojowych, jakie podmioty będą zainteresowane współpracą w zakresie mo-

nitoringu, kto powinien zarządzać (np. planować, badać, gromadzić dane, prze-

twarzać dane, finansować) monitoringiem rynku, w jaki sposób wykorzystywać 

dane i informacje w tworzeniu kierunków rozwoju?  

Proces budowy monitoringu rynku turystycznego z uwzględnieniem uwa-

runkowań konkretnego obszaru (Min, 2013) wymaga zaangażowania wielu 

podmiotów. Gotowe sieci oferujące produkty systemowe/sieciowe są jednocze-

śnie gotowymi strukturami współpracy w zakresie monitoringu. Na początku 

istotne jest to, czy podmioty uczestniczące w tworzeniu produktów sieciowych 

na danym terenie są zainteresowane pozyskaniem informacji o rynku turystycz-

nym i czy możliwa jest współpraca z nimi i ich zaangażowanie w pozyskiwanie 

tej wiedzy. Konsultacje na ten temat i wstępne badanie diagnostyczne jest wa-

runkiem prac nad monitoringiem. W artykule na przykładzie województwa 

pomorskiego podjęto próbę przebadania podmiotów w tym zakresie.  

Metoda i wnioski zbadania 

Celem badania było pokazanie zainteresowania podmiotów turystycznych kom-

pleksowym badaniem rynku. Zapytano podmioty o to, czy są zainteresowane 

takimi stałymi badaniami, czy chętnie w nie się włączą, jakie cele powinny te 
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badania realizować i jakie podmioty powinny koordynować przebieg badań,  

a także jak powinny być popularyzowane wyniki badań.  

Badanie przeprowadzono w 2017 roku na terenie województwa pomor-

skiego. W badaniu wzięły udział 63 podmioty (usługi noclegowe ‒ 14 obiek-

tów, transportowe – 3 podmioty, organizacji ruchu turystycznego – 4 podmioty, 

gastronomiczne – 12 podmiotów, usługi związane z atrakcjami turystycznymi – 

11 podmiotów, przedstawiciele samorządów terytorialnych – 8 podmiotów, 

organizacji non profit związanych z ruchem turystycznym – 7 podmiotów). 

Skonstruowano kwestionariusz ankietowy, który zawierał pięć krótkich 

pytań zamkniętych. Jako metodę przyjęto sondaż diagnostyczny przeprowadzo-

ny w wykorzystaniem techniki ankietowej. Zastosowano dobór celowy – pod-

mioty zlokalizowane na terenie województwa pomorskiego, które zajmują się 

obsługą ruchu turystycznego. Przyjęto założenie, że problem dotyczy głównie 

tych podmiotów, które przestrzennie związane są z turystyką badanego regionu. 

Kwestionariusz ankiety, po wcześniejszej rozmowie telefonicznej, przekazano 

respondentom do wypełnienia drogą elektroniczną. Wskaźnik odmowy udziele-

nia odpowiedzi zamknął się w przedziale 3‒5%. Kwestionariusz ankiety zawie-

rał sześć pytań zamkniętych z różnymi kafeteriami odpowiedzi. Przeanalizowa-

no takie elementy badania, jak: ocena aktualnej wiedzy na temat rynku tury-

stycznego, opinia na temat potrzeby uruchomienia kompleksowych badań rynku 

turystycznego, określenie głównych celów badań rynku turystycznego, wskaza-

nia podmiotu koordynującego te badania, deklaracji udziału w tych badaniach, 

wskazanie poziomu znaczenia dla działalności badanych podmiotów monitorin-

gu rynku turystycznego. Zamieszczona w kwestionariuszu metryczka pozwoliła 

na charakterystykę badanej grupy pod względem kierunku prowadzonej dzia-

łalności (np. hotelarstwo, gastronomia, biura podróży, kultura) oraz jej charak-

teru (działalność komercyjna i non profit). Do analizy zebranych danych wyko-

rzystano metody statystyki opisowej. W strukturze badanych podmiotów można 

wyróżnić 74% to podmioty o charakterze komercyjnym, a 26% to podmioty 

non profit.   

Z przeprowadzonego badania ankietowego również wynikało, że jest bar-

dzo niski poziom wiedzy na temat rynku turystycznego. Wśród przedstawicieli 

badanych podmiotów nikt nie wypowiedział się, że ma wystarczającą wiedzę na 

ten temat. Wiedzę, którą dysponują, pytane podmioty pozyskują z wielu źródeł  

i zajmuje im to bardzo dużo czasu. W zaproponowanej sześciostopniowej skali 

(gdzie 1 to poziom najniższy, a 6 – najwyższy) najwięcej odpowiedzi padło na 

poziom 2 i 3 (87%), tylko 2% oceniło ten poziom na 5. Wynika z tego, że nie 

ma przepływu informacji między podmiotami, wykorzystanie dostępnych źró-

deł i ich analiza jest czasochłonna, a w rezultacie i tak niepełna.    

Nic więc dziwnego, że opinia na temat potrzeby uruchomienia komplek-

sowych badań rynku turystycznego była niemal jednomyślna. Zdecydowana 
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większość badanych (71% podmiotów) opowiedziała się za uruchomieniem 

takich badań. Tylko cztery podmioty wśród badanych nie miały na ten temat 

zdania lub nie potrzebowały ich wcale (najczęściej przedstawiciele usług hote-

larskich o bardzo małej liczbie miejsc noclegowych).  

W badaniu poproszono o zasugerowanie podmiotu koordynującego bada-

nia rynku turystycznego, jeśli takie byłyby uruchomione. Prawie 78% badanych 

wypowiedziało się, że powinien zająć się tym samorząd lub PROT (Pomorska 

Regionalna Organizacja Turystyczna), 12% uznało, że jest to zadanie dla spe-

cjalnie powołanej organizacji skupiającej podmioty turystyczne; część podmio-

tów zaznaczyła, że powinno odbywać się to przy współpracy wyspecjalizowa-

nych podmiotów badawczych (komercyjnych lub publicznych np. uczelni).  

W dyskusji najczęściej padały głosy, że takie badania powinny odbywać się 

przy współpracy kilku podmiotów, które odpowiadałyby za różne elementy 

procesu monitoringu. 

Podsumowanie 

Turystyka jest jedną z wielu funkcji regionu. Dla niektórych obszarów pełni ona 

wiodącą rolę gospodarczą i społeczną ‒ niestety nawet na tych obszarach nie 

istnieją systemowe rozwiązania dotyczące zbierania, analizy i udostępniania 

informacji. Istnienie takiego systemu pozwoliłoby przede wszystkim uporząd-

kować wiedzę na temat zjawisk i procesów rynku turystycznego, wykorzystać 

ta wiedzę do efektywniejszego działania, a także swobodną współpracę pod-

miotów, które będą mogły nie tylko racjonalnie podejmować decyzje związane 

z własną działalnością, ale również tworzyć nowe wartości wypracowane na 

bazie wymiany i współpracy.  

Przeprowadzona analiza problemu pokazuje, że monitoring regionalnego 

sieciowego produktu turystycznego jest konieczny, ale bardzo złożony. Potrze-

ba dysponowania informacjami o rynku jest oczywista, jednak wymaga to od-

powiedniej wiedzy, organizacji i dobrej woli wielu podmiotów, które uczestni-

czą w sieci oferowanego produktu. W wyniku badania ankietowego przeprowa-

dzonego z podmiotami turystycznymi wyciągnięto następujące wnioski: 

a) podmioty związane z turystyką nie mają wystarczającej wiedzy na te-

mat rynku turystycznego, aby podejmować efektywne decyzje dotyczą-

ce obsługi turystów; 

b) badane podmioty widzą potrzebę wprowadzenia systematycznych ba-

dań rynku turystycznego; 

c) w badaniach rynku powinien być poruszony przede wszystkim problem 

potrzeb turystów, aktualnego stanu infrastruktury i zakresu usług, wize-

runku regionu i kluczowych produktów; 

d) w badaniach szczególne miejsce powinny mieć zagadnienia ruchu tury-

stycznego (wielkość i struktura, trendy); 
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e) większość badanych podmiotów chętnie uczestniczyłaby w badaniach 

regionalnych rynku turystycznego; 

f) badani najchętniej widzieliby PROT (Pomorską Regionalną Organiza-

cję Turystyczną) w roli instytucji koordynującej badania przy współ-

pracy z instytucjami badawczymi (wyspecjalizowanymi w badaniach 

społecznych, z odpowiednim zapleczem intelektualnym i technicznym). 

Jedyną możliwością, aby spełnić te postulaty jest realizacja kompleksowe-

go projektu badawczo-rozwojowego przygotowanego specjalnie na potrzeby 

konkretnego regionu. 

Wiedza o rynku turystycznym jest istotna dla: władz samorządowych (aby 

podejmować efektywne gospodarcze, społeczne i przestrzenne decyzje), pod-

miotów obsługujących turystów (aby budować interesujące dla turystów i przy-

noszące zyski dla nich samych produkty), turystów (aby byli zadowoleni 

z pobytu w mieście), mieszkańców (aby ich poziom życia wzrastał). Wprowa-

dzenie monitoringu rynku turystycznego jako cyklicznych badań prowadzonych 

w sposób ciągły, przy wykorzystaniu spójnej metodologii przyniosłoby wiele 

korzyści w kontekście gospodarczym i społecznym. Badania na terenie woje-

wództwa pomorskiego pokazały jednoznacznie, że uczestnicy rynku turystycz-

nego – podmioty, które odpowiedzialne są za kształtowanie rynku, bardzo po-

zytywnie podchodzą do takich działań. 

Sieciowy produkt turystyczny, który powstaje na bazie współpracy róż-

nych podmiotów, wymaga szczególnej wiedzy o rynku i możliwości wymiany 

informacji. Stworzenie takiego sytemu badań mogłoby ułatwić powstanie wielu 

produktów sieciowych opartych na racjonalnych przesłankach.  
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The Importance of Monitoring in Shaping Regional Networking Products  

in Tourism 

Keywords: product of tourism network, tourism product, monitoring, region 

Summary. Knowledge of the market is today the basis for the success of many entre-

preneurs. Also in regional terms, it becomes extremely important. A tourist is a specific 

customer who usually chooses a destination first and then only a range of services nec-

essary to meet the needs. Therefore, for every entrepreneur serving a tourist, a broad 
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knowledge of the regional market is particularly important. The shaping of regional 

networking tourist products requires a special interdisciplinary approach in the field of 

development policy, its programming and planning, taking into account economic, spa-

tial and administrative aspects. The objective of the paper is to show the complexity of 

the problem of collecting and verifying market information in the development of re-

gional networking products in tourism. An important aspect is the presentation of the 

problem on the part of the entities shaping such products. The paper is based on an 

analysis of the subject literature and on a survey carried out among the creators of the 

region's tourist offer on the example of the Pomorskie Voivodeship. 
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Możliwości rozwoju marketingu funeralnego w Polsce  
w świetle uwarunkowań kulturowych 

Kod JEL: M31 

Słowa kluczowe: marketing funeralny, uwarunkowania kulturowe, rynek 

Streszczenie. Aspekty kulturowe znacząco wpływają na funkcjonowanie i możliwości 

rozwoju wielu branż. Jedną z branż, na rozwój której wpływ czynników związanych  

z kulturą jest szczególnie widoczny, jest branża funeralna. Celem artykułu jest analiza 

wpływu czynników kulturowych na możliwości rozwoju marketingu funeralnego  

w Polsce. Po krótkiej charakterystyce specyfiki tej branży w Polsce z uwzględnieniem 

aspektów prawnych, przedstawiono różne obszary działań marketingowych (w tym 

próby poszukiwania nowatorskich rozwiązań) szeroko rozumianej branży funeralnej. 

Działania te ukazano na tle podobnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa 

pogrzebowe w innych krajach wraz ze wskazaniem możliwości adaptacji niektórych  

z nich na rynku polskim. 

Wprowadzenie 

Ze wszystkich grup czynników kształtujących zachowania nabywców, uwarun-

kowania kulturowe są najtrudniejsze do zmiany przez działania marketingowe. 

Mają bowiem swoje źródło w przeszłości, są oparte na tradycji, silnie zakorze-

nionych zwyczajach i wzorcach zachowań, a postępowanie z nimi związane 

może trwać nawet wtedy, gdy przestaną mieć znaczenie przyczyny je kształtu-

jące.  
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Czynniki kulturowe oddziałują z różną siłą w różnych sytuacjach rynko-

wych i mają różne znaczenie w zależności od branży. Jedną z branż, w której są 

szczególnie istotne i wyjątkowo trudne do skutecznej zmiany jest branża fune-

ralna, tym bardziej, że wiele czynników kulturowych ma swoje źródło w zwy-

czajach religijnych, których częścią były obrzędy pogrzebowe. Celem artykułu 

jest analiza wpływu czynników kulturowych na możliwości rozwoju tej branży 

w Polsce. Informacje uzyskano podczas serii wywiadów pogłębionych z wła-

ścicielami lub pracownikami polskich zakładów pogrzebowych, ze stron inter-

netowych tychże zakładów i innych instytucji związanych z branżą funeralną, 

literatury przedmiotu i aktów prawnych.   

Specyfika rynku funeralnego w Polsce 

Rynek funeralny w Polsce notuje obecnie obroty przekraczające 4 mld zł rocz-

nie, funkcjonuje na nim ponad 2200 zakładów pogrzebowych i trudna do precy-

zyjnego określenia liczba producentów akcesoriów pogrzebowych i zakładów 

kamieniarskich. Nie ulega wątpliwości, że jest to rynek specyficzny. Wśród 

wielu cech charakterystycznych powinno się wymienić przede wszystkim dwie: 

a) bardzo szeroka grupa docelowa, którą stanowią bliscy zmarłych, zróż-

nicowani pod względem wieku, wykształcenia i poziomu dochodów, 

jak również kryteriów behawioralnych; 

b) wyjątkowa trudność w standaryzacji zachowań pracowników, gdyż  

w relacjach z klientami wyjątkowo dużo zależy od doświadczenia  

i umiejętności reakcji w konkretnej sytuacji, a nie od zachowań wyu-

czonych. 

W polskim prawie, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich, 

nie są wymagane żadne szczególne uprawnienia czy koncesje, aby prowadzić 

zakład pogrzebowy, który podejmuje typowe dla branży działania, takie jak: 

sprzedaż usług i akcesoriów funeralnych, transport zwłok, kremacje, balsamo-

wanie czy ekshumacje. W tym ostatnim przypadku konieczna jest jedynie zgoda 

państwowego inspektora sanitarnego (Ustawa o Państwowej…, 2015) i stoso-

wanie się do stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia (2007). W większo-

ści krajów UE prowadzenie działalności w branży funeralnej jest koncesjono-

wane i nawet w dobie liberalizacji procesów rynkowych uzasadnia się poglądy 

o konieczności kontroli nad tą branżą ze względu na ryzyko powstawania róż-

nego rodzaju nadużyć (Blayac, Bougette, Montet, 2014). Można jednak wyka-

zać, że nadmierne regulacje prawne pozostają w rażącej sprzeczności z wolną 

konkurencją oraz znacząco podnoszą koszty działania przedsiębiorstw w tej 

branży (Harrington, 2007). 

Funkcjonowanie branży pogrzebowej reguluje Ustawa o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 roku, która jest oparta na ustawie  

z 1932 roku. Obecnie podejmowane są inicjatywy mające na celu jej zmianę, 
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gdyż w wielu zapisach nie przystaje do aktualnych warunków w zakresie form 

pochówku czy też transportu zwłok, szczególnie w ruchu międzynarodowym 

oraz nie uwzględnia zmian, które nastąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach, 

przede wszystkim kulturowych. Postuluje się m.in.: 

 dopuszczenie możliwości przechowywania prochów zmarłego (po kre-

macji) w domu oraz ich rozsypywania w wyznaczonych miejscach, 

 szczegółowe określenie zasad balsamowania zwłok,  

 możliwość pochowania osoby niespokrewnionej formalnie, ale z którą 

pozostawało się w trwałym związku. 

W polskiej tradycji, która oddziałuje na współczesny charakter rynku fune-

ralnego, obrzędy pogrzebowe miały zawsze szczególnie bogatą oprawę, wywo-

dziły się z pogańskiego zwyczaju grzebania zmarłych, aby nie niepokoili oni 

żyjących. Nadejście wiary chrześcijańskiej szacunek do zmarłych jeszcze 

wzmocniło, nadając obrzędom charakter liturgiczny. Przez wieki praktykowany 

był stabilny ceremoniał pogrzebowy kościoła, mszy świętej z liturgią pogrze-

bową, przeniesienia na cmentarz, złożenia w grobie oraz uczty pogrzebowej. 

Śmierci zawsze towarzyszyły emocje bez względu na zmiany kulturowe, choć 

przez wieki inny był sposób ich wyrażania (Kerrigan, 2009). 

Funkcjonowanie rynku funeralnego w Polsce 

Mimo jednak niedostatków w zakresie aktualnych regulacji prawnych, wraz  

z możliwością organizowania pogrzebów w bardziej zróżnicowany sposób po-

jawiły się nowe problemy, które spowodowały konieczność konsolidacji branży 

pogrzebowej. 

Z tego też względu 13.04.2002 roku założono Polską Izbę Przedsiębiorców 

Branży Pogrzebowej, która obecnie działa pod nazwą Polska Izba Pogrzebowa. 

Jest to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca około 400 członków  

i reprezentująca interesy podmiotów prowadzących działalność w szeroko ro-

zumianej branży pogrzebowej, czyli nie tylko zakłady pogrzebowe, ale również 

usługi prosektoryjne i zakłady kamieniarskie oraz produkujące trumny i inne 

produkty związane z branżą pogrzebową (polskaizbapogrzebowa.pl). Izba 

wspomaga swoich członków prowadząc doradztwo prawno-księgowe oraz re-

prezentując ich interesy przed organami administracji państwowej i przed są-

dami. Zajmuje się również lobbowaniem na rzecz zmian w polskim prawie, 

które stworzą lepsze możliwości działania niż obecnie. 

Jeszcze wcześniej zaczęto wydawać pisma poświęcone branży funeralnej. 

Pierwszym był miesięcznik Przegląd Funeralny, ukazujący się zaledwie przez 

kilkanaście miesięcy od marca 1995 do czerwca 1996 roku. Od grudnia tego 

roku przez dwa lata był wydawany Miesięcznik Funeralny Memento, który po 

przerwie, w styczniu 2000 roku, został reaktywowany jako Dwumiesięcznik 

Funeralny Memento. Od września 2002 roku ukazuje się Biuletyn Polskiej Izby 
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Pogrzebowej, a od listopada 2004 roku – Kultura pogrzebu, z podtytułem Polski 

miesięcznik branży pogrzebowej (Hodak, 2011). Najnowszym periodykiem jest 

OMEGA – Idea Book dla branży funeralnej, koncentrujący się na trendach  

i nowościach, który nieodpłatnie dociera do właścicieli zakładów pogrzebo-

wych, krematoriów i zarządców cmentarzy. W 2007 roku został założony 

pierwszy portal branży pogrzebowej ‒ funeralis.pl. Później pojawiły się kolejne, 

jak zgon.pl czy też tanatopraktor.pl. a także funer.com.pl, będący bazą informa-

cji o firmach pogrzebowych z terenu całej Polski. 

Przedsiębiorcy pogrzebowi zaczęli uczestniczyć w targach branżowych. 

Największe w Europie, Tanexpo, odbywają się w Bolonii, co roku w marcu lub 

kwietniu. Podczas ostatniej edycji (5–7.04.2018 r.) 250 wystawców z 55 krajów 

zaprezentowało 23 tys. różnych produktów1. Około 200 wystawców uczestni-

czyło w drugich co do wielkości targach branży funeralnej – BEFA w Düssel-

dorfie (10‒12.05.2018 r.). W tym wydarzeniu nacisk kładzie się na praktyczne 

warsztaty i prezentacje, podczas których można zapoznać się z wszelkimi no-

wościami związanymi z branżą2. Imprezy targowe organizowane są również  

w Polsce. Są to Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NE-

CROEXPO w Kielcach, Targi Memento w Warszawie oraz Targi Techniki 

Cmentarnej i Usług Pogrzebowych NecropolisExpo w Poznaniu. Te dwa ostat-

nie wydarzenia od 2012 roku organizują wspólne przedsięwzięcie pod nazwą 

Targi Funeralne Memento Poznań im. Wojciecha Krawczyka. Z branżą pogrze-

bową związane są również Targi Branży Kamieniarskiej STONE. 

Wpływ uwarunkowań kulturowych na działania marketingowe  

przedsiębiorstw działających na rynku funeralnym 

Dawniej głównym obszarem działań przedsiębiorstw pogrzebowych były stara-

nia o to, aby w ogóle organizować pogrzeb, a więc mniej lub bardziej legalne 

przyciągnięcie rodziny osoby zmarłej do danego zakładu pogrzebowego. Na 

tym kończyły się działania marketingowe, gdyż zakres sprzedawanych produk-

tów oraz sam przebieg ceremonii niewiele się między sobą różniły.  

Obecnie jest zupełnie inaczej, a najbardziej stabilne są pogrzebowe cere-

monie religijne. Ostatni raz zmieniły się na fali wielkich zmian w Kościele ka-

tolickim podczas soboru Watykańskiego II. Wtedy też, w 1963 roku, formalnie 

dopuszczono kremację, jako alternatywny sposób pochówku zmarłych z zazna-

czeniem, że wybór takiej formy nie może być podyktowany chęcią „odrzucenia 

chrześcijańskich dogmatów, albo w duchu sekciarskim, albo też pod wpływem 

nienawiści wobec religii katolickiej i Kościoła” (Instrukcja Świętego Oficjum, 

1963). Wcześniej w prawie kanonicznym był jednoznaczny zakaz kremacji jako 

wyrazu braku wiary w zmartwychwstanie. Z tego powodu do dzisiaj kremacji 

                                                 
1 www.tanexpo.com/site/index.html?id=575&lng=2. 
2 www.befa-forum.com/index.php/en/visitors-befa/befa-forum-2018. 
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zakazuje kościół prawosławny. W Kościele katolickim zmiana ta, oprócz tego, 

że była wyrazem otwarcia na współczesność, podyktowana była względami 

praktycznymi: 

 urbanistycznymi (w dużych miastach zaczynało brakować miejsc na 

nowe cmentarze, a urna z prochami zajmuje znacznie mniej miejsca niż 

tradycyjny grób, szczególnie jeśli umieszczona zostaje w kolumba-

rium),  

 demograficznymi (w wielu krajach zanotowano gwałtowny przyrost 

liczby mieszkańców, co w perspektywie musiało skutkować wzrostem 

potrzebnych miejsc grzebalnych),  

 ekologicznymi (rozkładające się zwłoki zanieczyszczały wody grunto-

we, a sam proces kremacji jest całkowicie obojętny dla środowiska). 

Mimo akceptacji kremacji przez Kościół powszechny, w Polsce często 

jednak zdarzały się sytuacje, w których odmawiano udziału księdza podczas 

pochówku urny z prochami, a samą kremację uznawano za „niechrześcijańską”. 

Nawet na poziomie diecezjalnym wydawano zalecenia, aby przy urnie odpra-

wiać tylko uproszczone ceremonie, bez mszy świętej, która mogła być sprawo-

wana wyłącznie przy trumnie z ciałem zmarłego. Ograniczenia te stopniowo 

były znoszone i obecnie pogrzeby urnowe, poza incydentalnymi przypadkami, 

są traktowane przez księży tak samo, jak z trumną, a kolumbaria i inne miejsca 

na urny znajdują się nie tylko na cmentarzach komunalnych, ale również na 

katolickich, zarządzanych przez parafie. Do dzisiaj Kościół katolicki zdecydo-

wanie negatywnie wypowiada się na temat rozrzucania prochów i przerabiania 

ich  na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty (Instrukcja Kongregacji Nauki 

Wiary, 2016), co obecnie zdobywa popularność w wielu krajach słabiej związa-

nych z tradycją katolicką. 

Należy jednak zauważyć, że proces akceptacji kremacji w Polsce przez ro-

dziny zmarłych postępował bardzo powoli i był silnie zróżnicowany w zależno-

ści od regionu. W Polsce wschodniej, tradycyjnie katolickiej, przebiegał znacz-

nie wolniej niż na zachodzie. Nie bez znaczenia jest też to, że niezbyt zadowo-

leni ze wzrostu liczby pogrzebów urnowych byli przedsiębiorcy związani  

z branżą pogrzebową, dla których było to równoznaczne ze spadkiem przycho-

dów. Urna oraz trumna używana do kremacji są znacznie tańsze niż średniej 

jakości trumna wykorzystywana do pogrzebów tradycyjnych. Z pogrzebami 

urnowymi związana jest też mniejsza liczba innych akcesoriów (np. kwiatów  

i wieńców), ale największe uszczuplenie przychodów notują kamieniarze, gdyż 

groby urnowe są znacznie mniejsze, a w kolumbariach jedyną usługą kamie-

niarską może być wykonanie niewielkiej płyty z napisem. 

Ze względu na to, że krematoria są w znacznej części przedsiębiorstwami 

prywatnymi i odmawiają podawania danych o liczbie przeprowadzonych kre-

macji, powołując się na tajemnicę handlową zgodnie z artykułem 11, ustęp 4 
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Ustawy z 16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ma jed-

noznacznych danych o skali kremacji. Można jedynie szacować, że w najwięk-

szych polskich miastach odsetek kremacji sięga 40%, a w całej Polsce około 

20% (centrum-pogrzebowe.pl). Jest to bardzo mało w stosunku do Szwajcarii, 

Słowenii, Szwecji czy Danii, gdzie kremowanych jest ponad 80% ogółu zmar-

łych (centrum-pogrzebowe.pl). 

W polskiej kulturze silnie zakorzeniona jest konieczność pochowania 

zmarłego w godnej oprawie. Równocześnie funkcjonuje tradycyjne przekonanie 

o tym, że koszty pogrzebu powinny zostać w całości pokryte przez wypłacany 

przez ZUS zasiłek pogrzebowy. Do końca lutego 2011 roku wynosił on 200% 

średniego wynagrodzenia (w lutym 2011 r. było to ponad 6400 zł) i zakłady po-

grzebowe starały się kalkulować ceny uwzględniając wysokość zasiłku. 1 marca 

2011 roku zasiłek został obniżony do kwoty 4 tys. zł (choć nadal pozostał jed-

nym z najwyższych w Europie) i w związku z tym pojawiły się problemy.  

Opłaty za pogrzeb obejmują nie tylko trumnę i różne akcesoria oraz samą 

organizację uroczystości, ale również miejsce na cmentarzu i ofiarę dla księdza, 

ewentualnie wynagrodzenie świeckiego mistrza ceremonii. Tylko część z tych 

opłat trafia do zakładu pogrzebowego. Znaczna obniżka kwoty zasiłku spowo-

dowała przede wszystkim spadek sprzedaży różnego rodzaju akcesoriów, 

szczególnie tych, które nie odgrywają zasadniczej roli w przebiegu samego 

pogrzebu, a które z punktu widzenia firm pogrzebowych są najbardziej zy-

skowne (np. nekrologi, tabliczki, wieńce i wiązanki). Zauważono również 

znaczny spadek sprzedaży droższych, ale dłużej rozkładających się w ziemi 

trumien dębowych na rzecz tańszych, ale mniej trwałych, sosnowych. Zrezy-

gnowano również z ozdabiania trumien, ornamentów i okuć oraz jedwabnych 

dodatków do wnętrza trumny. 

Poza coraz bogatszą ofertą produktową, pod wpływem przemian kulturo-

wych, zmienia się też sposób promowania usług pogrzebowych. W Polsce,  

w przeciwieństwie do wielu innych krajów w ogóle nie ma promocji cmentarzy, 

które są komunalne lub wyznaniowe i, szczególnie w dużych miastach, dyspo-

nują na ogół ograniczoną liczbą miejsc grzebalnych, Dominuje więc reklama 

firm pogrzebowych, głównie prasowa i internetowa. Mniejszą rolę odgrywa 

radio i telewizja, choć nie tylko z powodu zakładów pogrzebowych, które nie 

widzą efektów tej reklamy, ale też po stronie niektórych rozgłośni radiowych  

i stacji telewizyjnych (szczególnie muzycznych i rozrywkowych), które nie 

chcą reklamować branży funeralnej ze względu na ryzyko złych skojarzeń. Jeśli 

reklamy radiowe w ogóle się pojawiają, to mają charakter wyłącznie informa-

cyjny i opisowy z wykorzystaniem stonowanego podkładu muzycznego i bez-

namiętnego głosu lektora. W jeszcze rzadszych reklamach telewizyjnych naj-

częściej ukazane jest wnętrze eleganckiego zakładu pogrzebowego z bogatym 
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wyposażeniem i obecnością licznych akcesoriów, a w tle brzmi dostojny głos 

lektora mówiącego głównie o wyjątkowym profesjonalizmie. 

Uwagę odbiorców w reklamach koncentruje się na budowie zaufania („50 

lat doświadczenia i tradycji”, „istniejemy od 1980 roku”) lub zwracając uwagę 

na kompleksowość oferty („kompleksowa obsługa w najlepszych warunkach”, 

„u nas załatwisz wszystko”), a także na stałą dostępność („usługi pogrzebowe 

całodobowo”, „pogotowie pogrzebowe 365 dni w roku”, „przewozy zwłok ca-

łodobowo”). W reklamach często występują dodatkowe określenia wyróżniają-

ce dany zakład pod względem profesjonalizmu lub też ponadstandardowej ofer-

ty (np. „oferujemy międzynarodowe przewozy zmarłych”, „posiadamy własną 

chłodnię”). 

Bardzo rzadko działania promocyjne zakładów pogrzebowych buduje się 

przez  akcentowanie niskich cen usług („najtańsza firma w mieście”, „najta-

niej”). W Polsce w ogóle nie przyjęły się próby wprowadzenia typowych pro-

mocji cenowych, znanych z rynku konsumpcyjnego i akceptowanych przez 

nabywców, jak np. oferowania usług pogrzebowych z rabatem na podstawie 

dystrybuowanych wcześniej kuponów. 

W ostatnim czasie niektóre reklamy starają się pokonywać jeszcze jedną 

barierę kulturową, jaką jest kompletny brak możliwości łączenia branży fune-

ralnej z jakąkolwiek formą humoru, nawet „czarnego”. Na razie próby są nie-

śmiałe, ale wymowne. Internetowa reklama Zakładu Usług Pogrzebowych Arka 

zawierała motto: „Czas… Któż mu się oprzeć zdoła?”.  Niestety, większość 

prób włączenia humoru są nieudane, gdyż hasła promocyjne takie, jak „trumny, 

w których wyglądasz jak żywy” czy też „nasi klienci nigdy się nie skarżą” trud-

no uznać za szczególnie finezyjne. Znacznie lepiej oceniane są próby zaanga-

żowania firm pogrzebowych w promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym. Przy ruchliwych drogach już od kilku lat można napotkać billboardy  

z hasłami: „Zwolnij. Do nas zawsze zdążysz” (Dom Pogrzebowy Exitus Moch), 

„Zapnij pasy. Jedź bezpiecznie. Do nas jeszcze zdążysz” (Zakład pogrzebowy 

Róża) lub też „Nie zapinasz pasów bezpieczeństwa?” (Zakład pogrzebowy 

Animus). Przekazy te można uznać za elementy kampanii społecznych, choć 

faktycznie są reklamami firm pogrzebowych.  

Jeszcze rzadsze jest używanie w promocji przedsiębiorstw z branży fune-

ralnej elementów związanych z erotyką. Konsekwentnie od 2010 roku takie 

przekazy buduje tylko producent trumien, firma Lindner z Wągrowca, która 

wydaje kalendarze, w których każdy miesiąc zdobią atrakcyjne kobiety ubrane 

co najwyżej w koronkową bieliznę na tle trumien. Lindner tłumaczy, że jest to 

forma promocji skierowana jedynie do zakładów pogrzebowych prowadzona  

w celu wyróżnienia się wśród producentów trumien, których w Polsce jest oko-

ło 2000.  
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Pojawiają się również działania z zakresu content marketingu. Zakład po-

grzebowy Styx z Wrocławia od 2011 roku prowadzi facebookową akcję „Zapal 

świeczkę za tych, którzy odeszli”, która ma podtrzymać pamięć o bliskich 

zmarłych. Aria Memoria z kolei, oprócz udzielania porad psychologicznych  

i prawnych, oferuje usługę umożliwiającą tworzenie multimedialnych wspo-

mnień o zmarłych wykorzystujących jeden z przygotowanych szablonów. Na 

stronach internetowych wielu cmentarzy jest także zachęta do zapalenia świa-

tełka pamięci, czasami również do modlitwy lub/i wpisania jakiejś treści doty-

czącej osoby zmarłej. 

O przełamywaniu pewnych uprzedzeń kulturowych może świadczyć rów-

nież moda na drzwi otwarte krematoriów i zakładów pogrzebowych oraz poka-

zy sztuki pogrzebowej, podczas których można zapoznać się z technikami kre-

macji, wyposażeniem zakładu pogrzebowego i możliwościami prowadzenia 

ceremonii pogrzebowej, np. z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych.  

Uwarunkowania kulturowe a przyszłość marketingu usług funeralnych  

w Polsce 

Trudno sobie wyobrazić, aby w najbliższej przyszłości na szerszą skalę przyjęły 

się u nas formy digitalizacji usług funeralnych, które szybko rozwijają się  

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich, takie jak (Marketing…, 

2013): 

 umieszczanie na nagrobkach kodów QR, po zeskanowaniu których 

możliwe jest obejrzenie zdjęć lub filmu poświęconego zmarłemu na 

swoim smartfonie, 

 umieszczanie  ekranów LCD na płytach nagrobnych, na których wy-

świetlają się multimedialne wspomnienia, 

 internetowe transmisje pogrzebów. 

Jeśli bliscy zmarłego chcą uczcić jego pamięć, a nie chcą uczestniczyć  

w budzącym emocje dłuższym pożegnaniu, w Stanach Zjednoczonych oferuje 

się możliwość drive-through, czyli przejazdu samochodami koło trumny z cia-

łem zmarłego, a następnie wpisania się do księgi kondolencyjnej, ewentualnie 

obejrzenia krótkiego filmu lub wysłuchania wspomnień o zmarłym. 

Jeszcze trudniejsze będzie zaakceptowanie wytwarzania diamentów  

z ludzkich spopielonych zwłok. Pod wpływem kremacji w bardzo wysokiej 

temperaturze (1700° C) węgiel zmienia się w grafit, a następnie w surowy dia-

ment, który może być, w ramach kolejnej usługi, oszlifowany i przerobiony na 

biżuterię. Oferty tego typu są dostępne w wielu zakładach pogrzebowych  

w krajach zachodnich i cieszą się pewną popularnością, podobnie jak kunsz-

townie wykonane relikwiarze służące do przechowywania prochów. 

Zapewne Polakom jeszcze daleko do akceptacji tego typu rozwiązań, cho-

ciaż inne trendy stosunkowo szybko są adaptowane i cieszą się rosnącą popu-
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larnością. Jednym z takich trendów jest chęć trafienia do klienta wcześniej niż 

po śmierci. Na zachodzie reklamy usług funeralnych koncentrują się na skłania-

niu odbiorcy do myślenia o swoim pogrzebie tak, aby wywołać pogłębioną re-

fleksję i zachęcić do szczegółowego zaplanowania swojej uroczystości pogrze-

bowej. Cechą charakterystyczną tych przekazów jest nastawienie na aspekty 

formalne (przebieg ceremonii) i materialne (użyte akcesoria) w większym stop-

niu niż na aspekty duchowe. Zwraca się uwagę na to, że teraz można wszystko 

zaplanować, a potem będzie na to za późno. Stanowi to bezpośrednie nawiąza-

nie do trendu silnie obecnego w kulturze zachodniej, że człowiek powinien  

o sobie sam decydować na wszystkich etapach swojego życia i być niezależny 

od innych. Dlaczego więc ten proces ma kończyć się wraz ze śmiercią? Odbior-

cami reklam są więc ludzie myślący o własnym pogrzebie, a nie ci, którzy mu-

szą zorganizować ceremonię dla kogoś bliskiego. Na stronach internetowych 

polskich firm pogrzebowych pojawiają się opinie nielicznych osób, które zapla-

nowały już swój pogrzeb za życia. Cechą charakterystyczną jest to, że prawie 

zawsze ludzie ci uzasadniają swoje postępowanie uprawianiem sportów ekstre-

malnych, zawodem, w którym ryzyko śmiertelnego wypadku jest wyjątkowo 

duże, rzadziej chęcią uwolnienia rodziny od przykrego problemu, a jeszcze 

rzadziej wewnętrzną potrzebą zaplanowania własnego pogrzebu, co jest głów-

nym motywem podawanym przez mieszkańców krajów zachodnich. 

Aby skutecznie zachęcić do zaplanowania pogrzebu na nieokreślony czas 

przed śmiercią i zapłacenia z góry za akcesoria i usługi, konieczna jest jednak 

wiarygodność danego zakładu pogrzebowego. W wielu krajach przedsiębior-

stwa pogrzebowe tworzą stabilne, duże sieci i należą do najbardziej stabilnych 

branż, w których rzadkością jest zakończenie działalności. Częściej zdarzają się 

fuzje z zachowaniem wszystkich zobowiązań łączących się podmiotów. W Pol-

sce zapewnienie stabilności branży funeralnej jest trudniejsze, gdyż, jak wspo-

mniano, nie podlega ona żadnym koncesjom czy zezwoleniom i jest prowadzo-

na tylko na podstawie rejestracji działalności gospodarczej w dowolnej formie. 

Podsumowanie 

Możliwości rozwoju marketingu funeralnego jest zatem wiele, choć większość 

z nowości, szczególnie tych, które ze względów kulturowych mogą być w Pol-

sce szokujące, na razie nie ma szans na powszechne zaistnienie na naszym ryn-

ku. Trzeba jednak przyznać, że podejście Polaków do spraw związanych ze 

śmiercią i pogrzebem znacznie się zmieniło, a charakter ceremonii pogrzebo-

wych jest coraz bardziej zróżnicowany. Tym samym widać potencjał dla pro-

wadzenia dalszych działań marketingowych, w tym również podejmowania 

prób adaptacji zwyczajów pochodzących z innych krajów. 

 



Paweł Waniowski 256 

Bibliografia 

Blayac, T., Bougette, P., Montet, C. (2014). How consumer information curtails market power in the 

funeral industry. European Journal of Law and Economics, 37, 421‒437. Pobrano z: https://ce 
ntrum-pogrzebowe.pl/kremacja-w-polsce-na-tle-swiatowych-statystyk/. 

Hodak, M. (2011). Współczesna prasa funeralna – gatunki i tematy. Folia Litteraria Polonica, 14 
(1), 65‒74. 

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ciał 

zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji z 25.10.2016. 

Instrukcja Świętego Oficjum Piam et constantem z 5.07.1963. 

Kerrigan, M. (2009). Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów 
współczesnych. Warszawa: Bellona. 

Marketing funeralny w wersji digital (2013). Pobrano z: www.visualcommunication.pl/pg/pl/con 

tent/media_i_komunikacja/marketing_funeralny_w_wersji.html.polskaizbapogrzebowa.pl 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń 

na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Dz.U. 2007, poz. 1866. 

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r., Dz.U. 2017, poz. 912. 

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14.03.1985 r., Dz.U. 2015, poz. 1412.  

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. z 16.04.1993 r., Dz.U. 2018, poz. 419. 

www.befa-forum.com/index.php/en/visitors-befa/befa-forum-2018. 

www.tanexpo.com/site/index.html?id=575&lng=2. 

Development Opportunities of Funeral Marketing in Poland in the Light  

of Cultural Background 
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Summary. Cultural aspects exert significant influence on the functioning and develop-

ment opportunities in many sectors. A sector with the most conspicuous impact of the 

culture-related factors is the funeral one. The paper is aimed at analyzing the influence 

of the cultural factors on the development opportunities of the funeral marketing in 

Poland. A short specification of this sector in Poland, considering its legal aspects, is 

followed by a presentation of various areas of marketing activities (including attempts 

at looking for innovative solutions) within the broadly-taken funeral sector. Such activi-

ties are presented against similar activities of funeral companies abroad, including the 

opportunities to adapt some of them on the Polish market.. 
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Sale and distribution of traditional and regional food  
in Poland and EU – a benchmark study 

JEL codes: Q02; Q13 

Keywords: traditional food, regional food, sale, distribution system, benchmark study  

Summary. The purpose of this work was to conduct a benchmark study to find the best 

solution in the field of the most effective distribution channels and increase the sales of 

traditional products in Poland. The analysis compared the solutions regarding the func-

tioning of the market of regional and traditional products in various EU countries, in-

cluding Germany, France, Portugal and Italy. It has been shown that the best strategies 

for offering regional products exist in Italy. Regional and traditional products in this 

country are offered in supermarket chains, in the direct sales system or in specialized 

distribution points, using various marketing strategies. Therefore, the attractiveness of 

these forms of distribution is increasing. Such a strategy for offering regional products 

can also be a success in Poland. 

Introduction 

In recent years consumer demand for products labelled traditional is steadily 

rising, along with the desire to source products locally or from within a nearby 

region. Consumers associate this kind food with attributes such as health bene-

fits, taste and low processing. It has to be also sustainably produced by regional 

food producers. However, despite the declarative increase in demand for this 

type of food, the sale of traditional and regional food products in Poland is still 

too small. There are several reasons for this, and one of them is the lack of sys-
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temic solutions regarding the distribution and sale of traditional products, which 

turns into low availability of these products. Most consumers also value con-

venience and efficiency and prefer to purchase food from retailers, not only 

occasionally directly from the producers. Therefore the purpose of this work 

was to conduct a benchmark study to find the best solution in the field of the 

most effective distribution channels and increase the sales of traditional prod-

ucts in Poland. Benchmarking was used because it is a structural process for 

learning from the practices of others, internally or externally, who are leaders in 

a field or with whom legitimate comparisons can be made. 

Food labelled traditional and regional – definitions, legal requirements, 

distribution system 

The European Union, in order to counteract the falsification of food and keep-

ing in mind the preservation of cultural (culinary) identity of regions and even 

countries, introduced a system of protecting the names of products whose high 

quality is based on the region of production or the traditional production meth-

od. Producers of such products, i.e. protected products, have the right to label 

them with the appropriate marks that testify to the qualities and uniqueness of 

this food. Such marks may be: PDO ‒ protected designation of origin, PGI ‒ 

protected geographical indication and TSG ‒ traditional speciality guaranteed. 

Products with the PDO/PGI markings are also referred to as GIs (Geographical 

Indications). 

The PDO/PGI/TSG products received support being protected by law in 

the sense that they are officially registered in the DOORDATABASE. Current-

ly, the system of protection and promotion of regional and traditional products 

in the European Union operates on the basis of Regulation (EU) No 1151/2012 

of 21 November 2012 on quality systems for agricultural products and food-

stuffs. Almost 1.4 thousand products have European marks of geographical 

indications and traditional specialities, including 737 PGI, 634 PDO and 58 

TSG. Bearing in mind the different product categories, the largest number of 

products is in the 1.6 class – fruits and vegetables, as many as 366 products. 

The second largest class is the category 1.3 – cheese. In both classes, the domi-

nant countries are: Italy, Spain and France (Komisja Europejska, 2018).  

In addition, each of the EU countries has its own systems for distinguishing 

traditional and regional foodstuff. In Poland it is the list of traditional products 

conducted by the Ministry of Agriculture and Rural Development. This list is 

regularly announced in the official journal and published on the website Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2018). The list is used to collect information 

and promote traditional products, region, the culture and culinary tradition. It 

prepares also to achieve European PDO/PGI/TSG marks. For entry on this list 

may apply products whose features and exceptional quality result from the use 
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of traditional methods of production or which are part of the cultural heritage of 

the region. The name of products is not protected, and the use of the term relat-

ing to a geographical area shall not constitute recognition of origin. Products 

placed on this list are not subject to inspection, the entry on list is based on the 

product description (specification) (Kafel, 2010; Kiejlan, 2011). 

It has to be realized that most of regional and traditional products are agri-

cultural products and they range from being relatively durable to highly perish-

able. This results in the fact that the sale and distribution of these products is not 

easy. Generally, there are three models of the distribution of such products: 

1. Farm to consumer model: producers selling directly to consumers through 

farmers markets, farm stands, etc.  

2. Farm to business/institution model: producers selling to supermarket chains, 

independent grocery stores, schools, hospitals, institutions, restaurants and 

other businesses.  

3. Hybrid model: a combination of the farm to consumer and farm to busi-

ness/institution models.  

In most European countries a hybrid model of distribution of traditional 

and regional products is functioning. Regarding to the sales markets, PDO/PGI 

agricultural products and foodstuffs are mostly sold in their national markets 

(78% of sales). 

Market for traditional and regional products in Poland  

Currently only 37 Polish products have European marks of geographical indica-

tions and traditional specialities. Poland stands out from the other EU countries 

in way that it has the most products with the TSG certificate (9). Share of na-

tional GI in the national food and drink industry is very small – about 0.8% 

(Zisidis, 2014). On the list there are registered almost 1,500 products, most of 

which are from the Podkarpackie (227 products), Malopolskie (213 products) 

and Pomorskie (178 products) voivodeships.  
The real demand for PGI/PDO/TSG products in Poland is very difficult to 

assess. On the one hand Poles declare that they increasingly use regional and 

traditional products. Most often they buy regional and traditional products from 

the category of bakery products and fruit and vegetables. Most of these products 

are bought in local store and supermarkets; bazaars and direct purchases from 

farmers are also very popular (Raport ARC…, 2017). On the other hand, the 

results of many studies indicate that Polish consumers do not know the EU food 

labels, do not understand the differences between the schemes and cannot assign 

appropriate marks to products (Borowska, 2007a; Chudy, Gierałtowska, 2013; 

Grębowiec, 2017; Wilczyńska, 2017). Moreover, consumers often are not famil-

iar with the dishes and foods typical to their region that entered in the list  main-

tained by the Ministry of Agriculture.  
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According to Rejman at al. (2015) in Poland there is practically no food 

market with PDO/PGI/TSG markings. The products are most often sold directly 

on the farm or in the producer's factory, at local points of sale, at trade fairs and 

bazaars, without proper marketing support, and their promotions are served only 

occasionally organized “flavour festivals” and events promoting regions and 

national traditions. Many of these products are not packaged at all, so there is 

no possibility of using the information and promotional function of packaging 

in order to promote the idea of quality policy and the EU system of their protec-

tion. Estimated share of products labelled regional or traditional in the total 

value of the entire Polish market of food and beverages is below 1%. In this 

respect, Poland occupies the 18th position, with a group of new member states 

ahead of it: Cyprus (2 products), Czech Republic (33), Bulgaria (3), Romania 

(1), Slovakia (15) and Hungary (14), occupying high , sixth position with over 

6% indicator. 

There may be several reasons for the small share of regional and tradition-

al products in food market. Borowska (2007b) conducting a SWOT analysis for 

selected aspects of the development of the traditional and regional products 

market, showed that that the weaknesses of this market are, among others, in-

sufficient product recognition, fragmentation of producers’ activities and lack of 

distribution network. The threats included, among others, small-scale produc-

tion and incomplete flow of information on traditional and regional food. The 

traditional and regional food market is, according to her, characterized by: diffi-

culties in accessing the product, interest exceeding the supply, difficult access to 

products (lack of an appropriate distribution network), lack of marketing strate-

gies. 

Not only scientists note that one of the causes of the underdeveloped mar-

ket for traditional and regional products is the non-existent distribution system. 

In studies on factors affecting the purchase of this type of food, respondents 

often indicate that the lack of supply or low availability is the cause of low in-

terest in this type of food. Paluch and Stoma (2014) studied the problem of the 

availability of regional products. In this study, 2% of respondents said that the 

availability of these products is very high. Another 18% believe that the availa-

bility is high. 6% have no opinion and almost half said that these products are 

sufficiently available. 24% were in favour of a small availability and 3% of 

respondents chose very low availability. 50% of respondents have difficulty 

buying regional products and the difficulty is encountered most often in cities. 

Analysis of  sale and distribution systems of traditional and regional food 

in selected EU countries 

As indicated above, one of the main reasons for the insufficient development of 

the traditional and regional food market in Poland is the lack of an appropriate 
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sales and distribution system for these products. It was decided to investigate 

how other EU countries solve this problem. The sales and distribution systems 

of products labelled traditional or regional operating, among others, in Italy, 

France, Portugal and Germany were analysed. The first three countries were 

chosen due to the very high share of national GI in the national food and drink 

industry (14.5%, 9.0%, 9.0% respectively). In turn leading countries in terms of 

the value of production covered GIs are: Italy (33.0% of total), Germany 

(25.0%), France (17.0%) and the United Kingdom (8.0%). Benchmarking was 

used because it is a structural process for learning from the practices of others, 

internally or externally, who are leaders in a field or with whom legitimate 

comparisons can be made. 

Italy has the largest number of registered products with geographical indi-

cations (325 agri-food products and 523 vines), at the same time has the largest 

share in sale value in EU of this kind of products. GIs production area covers 

56.0% of whole agricultural crops, production value varies about 13.5 billion 

EUR and export of PDO/PGI products is 21.0% of agri-food export. The GI 

system is based on the construction of self-regulated networks involving con-

sortia and operators throughout the production chain. 3/4 of total GIs products 

are produced by producers associated in protection consortia. More than half 

(50.6%) of GIs products is sold through large-scale retail trade channel (super-

market chains, like Coop, Conad, Selex, Carrefour), 24.5% through wholesalers 

channel, 8.8% through traditional retail channel (stores), 4.9% through 

HO.RE.CA. channel (restaurants), 3.4% direct sales channel (bazaars, directly 

from producers) and 7.8% – other channels. Such a big sale of PDO/PGI products 

in Italy results not only from the use of various ways of distribution, but also 

from the use of effective marketing strategies. An example may be the creation 

of a high-quality agri-food line “Fior Fiore Coop” specifically for Coop super-

market chains. These products are advertised using both monthly magazine 

“Fior Fiore in cucina”, regular promotions by concept and temporary stores 

pairing food tasting and restaurant experience with product purchase or promo-

tional events in Coop markets (Rosati, 2016). 

France ranks second in terms of the number of registered agri-food prod-

ucts (246 agri-food products and 510 vines). France's share in the sales value of 

GIs products is 17% (third place in EU). The GI sector represent 14.5% of the 

food and drinks sector, due to the large share of its vineyard under PDO. Nearly 

32.0% of EU GI products are sold in France, consumption per capita of GIs 

products in France stood at 234 EUR, most of the consumption is of domestical-

ly produced GIs (Raport Infringement..., 2016). Dairy is most important 

PDO/PGI sector in France, with total 50.0% turnover, although the volume and 

value the production is decreasing. Over 70.0% of French PDO cheese produc-

tion is delivered by large-scale retailers. An interesting French solution that 
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distinguishes the legislation of this country from others, and at the same time 

making the direct selling market more flexible, is the institution of points of 

sale. In this type of point, several producers sell their products. Both the point 

and producers have to be reported to the local prefect. French farmers can sell 

various products from their farms in such places. 

In 2013 Germany had 91 registered agricultural and foodstuff products un-

der the EU quality schemes “protected designations of origin PDO” (30) and 

“protected geographical indications PGI” (61), respectively. In terms of regis-

trations number Germany is ranked 6th, and it is listed 2nd in terms of sales of 

GI products (Tanguy et al, 2012). During the period 2005–2010 the sales vol-

ume for all geographical indications increased from 3.0 to 3.4 billion EUR, 

which is equal to an overall growth of 11.0%. The domestic market remained 

the most important one for German GI products. In 2010 88.0% of all GI prod-

ucts were sold at domestic markets, while 9.0% were traded within the EU and 

only 3.0% outside the EU markets. In comparison with the average EU-level, 

the share of exports of German GI products is small. In 2010 the share of the 

intra-EU trade of GI products of EU member states reached 20.4%. 19.5% of 

GIs were sold to markets outside the EU, while 60.1% were traded within the 

domestic markets (Tanguy et al, 2012). The major share of the GI products is 

marketed via retailers and supermarket chains, however about 30.0% of them is 

sold directly by producers. 

The number of products with protected label (139) in Portugal represent 

about 10.0% of total European protected labels. Although Portugal registered  

a large number of protected brand names, its economic turnover (70 mln EUR) 

is very low when compared to the other southern EU-Member States and the 

share in sales value is very small – about 0.5% (Zisidis, 2014). The majority of 

Portuguese products with those protection labels are PDO (58.0%). The share of 

GIs products in the national production is small and amounts to an average of 

8% (from 0.1% for pork to 10.0% for lamb meat). The Portuguese products 

with PDO/PGI are traded in the national market by producer organizations 

(57.0%) or individual producers (27.0%). As in Italy, different distribution 

channels are used to distribute these products; the distribution method depends 

mainly on the type of products: meat and meat products (i.e. sausages), olive 

oils and cheeses are sold mainly by supermarkets and hypermarkets, in the case 

of honey the sale to the traditional retail (30%) and the direct sales (28.0%) is 

the most important marketing channel, the exportation markets are the principal 

destination for PDO fruits and in internal market, the middlemen (59.0%) and 

supermarkets/hypermarkets (27.0%) are the principal channels (Fragata, Tibe-

rio, Teixeira, 2007). 
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Conclusions 

As it could be seen, Italy, Germany and France have the largest share in GIs 

product sales. In all these countries most traditional and regional products are 

sold through hyper- and supermarkets. This may be an indication for Polish 

producers of this type of food, however, it must be realized that this also de-

pends on the scale of production. The size of the production of the flagship re-

gional product from Italy (Parmigiano reggiano cheese) is about 100,000 

kg/month, while the production scale of Polish oscypek is many times smaller; 

moreover, it can be produced in a limited time period. Worth imitating are also 

marketing strategies used to sell regional and traditional products in Italy. Such 

a strategy for offering regional products can also be a success in Poland. 
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Sprzedaż i dystrybucja żywności tradycyjnej oraz regionalnej w Polsce  

i Unii Europejskiej – benchmarking 

Słowa kluczowe: żywność tradycyjna, żywność regionalna, sprzedaż, dystrybucja, 

benchmarking 

Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę porównawczą, w celu znalezienia 

najlepszego rozwiązania w zakresie najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji  

i zwiększenia sprzedaży produktów tradycyjnych w Polsce. W trakcie analizy porówna-

no rozwiązania dotyczące funkcjonowania rynku produktów regionalnych i tradycyj-

nych w różnych krajach UE, czyli w Niemczech, Francji, Portugalii i Włoch. Wykaza-

no, że najlepsze strategie dla oferowania produktów regionalnych funkcjonują we Wło-

szech. Regionalne i tradycyjne produkty w tym kraju oferowane są w sieciach super-

marketów, w systemie sprzedaży bezpośredniej bądź w wyspecjalizowanych punktach 

dystrybucji, przy zastosowaniu różnorodnych strategii marketingowych, co zwiększa 

atrakcyjność tych form dystrybucji. Taka strategia oferowania produktów regionalnych 

może również okazać się sukcesem w Polsce. 
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